สำเนาคูฉบับ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
ตามเอกสารแนบทาย
2. ชื่อตำแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน ตามเอกสารแนบทาย
3. การรับสมัคร
3.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปดเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแขงขันเพื่อเลือกสรร
เปนพนักงานราชการทั่วไป และเลือกหัวขอ “สมัครสอบออนไลน”
(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้น ตอนที่ กำหนด และอัปโหลด
(upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประมาณ
40 – 100 KB เปนไฟลประเภท JPG) ระบบจะกำหนดแบบฟอรมการชำระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ กรณีผูสมัครไมไดอัปโหลด (upload) รูปถาย จะไมสามารถพิมพแบบฟอรม
การชำระเงินหรือบันทึกขอมูลได
(3) พิมพแบบฟอรมการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชำระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถเขาไป
พิมพแบบฟอรมการชำระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได

-23.2 การชำระเงิน สามารถชำระเงินได 4 วิธี ดังนี้
(1) ชำระเงินผานทางเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ผูสมั ครสามารถนำแบบฟอรมการชำระเงิน ขอ 3.1 (3) ไปชำระเงินคาธรรมเนี ยม
ในการสมัครที่เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 13 – 25 พฤษภาคม 2564
ภายในวันและเวลาทำการของธนาคารและใหเก็บหลักฐานการชำระเงินไวดวย ทั้งนี้ ผูสมัครตองตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชำระเงิน
(2) ชำระเงินผานทางเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ผูสมัครตองมีบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ตองเปนชื่อของผูสมัครเทานั้น)
สามารถเลือกชำระเงิน โดยนำแบบฟอรมการชำระเงิน ขอ 3.1 (3) ไปทำรายการชำระเงินผานเครื่อง ATM
ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชำระคาบริการ/เติมเงินมือถือ”
เลื อก “สาธารณู ปโภค/อื่ น ๆ” และใส เลข Com code : 95031 เลขที่ ใบแจ งชำระเงิน 10 หลั ก (Ref No1.)
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (Ref No2.) โดยเปดชำระเงินตั้งแตวันที่ 13 – 25 พฤษภาคม 2564
ภายในเวลา 23.00 น. และใหเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย
(3) ชำระเงินผานทางระบบอินเตอรเน็ต KTB NETBANK
ผูสมัครซึ่งมีบัญชีเงินฝาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ไดลงทะเบียน (Register) ขอใช
บริการ KTB NETBANK แล ว สามารถเลื อกชำระเงิน ชำระค าสิ นคาและบริการ พิ มพ “95031” กดค นหา
ใส เล ขช ำระเงิ น 1 0 ห ลั ก (Ref No1.) ใส เล ขที่ บั ตรป ระจำตั วป ระช าช น 1 3 ห ลั ก (Ref No2.)
จากนั้ น ระบุ จ ำนวนเงิ น ค าธรรมเนี ย มในการสมั ค ร และกดตกลงชำระเงิ น โดยชำระเงิ น ได ตั้ งแต วั น ที่
13 – 25 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 23.00 น. และใหเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย
(4) ชำระเงินผานทางแอปพลิเคชั่น Krungthai Next
ผู สมั ครซึ่ งมี บั ญ ชีเงิน ฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ไดลงทะเบี ยน (Register)
ขอใชบริการ Krungthai Next แลว สามารถเลือกชำระเงินผานทางระบบแอปพลิเคชั่น และปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ระบบกำหนดไว โดยชำระเงินไดตั้งแตวันที่ 13 – 25 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 24.00 น. และใหเก็บ
หลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย
ทั้ ง นี้ การสมั ค รจะมี ผ ลสมบู ร ณ เมื่ อ ชำระค า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รเรี ย บร อ ยแล ว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบแตละตำแหนง ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู สมัครที่ช ำระคาธรรมเนีย มสอบแลว จะไดรับ เลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลข
ประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินคาธรรมเนียมสอบ ซึ่งผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพใบสมัคร
ที่มีเลขประจำตัวสอบไดที่เว็บไซต https://moph.thaijobjob.com ในหัวขอ “พิมพใบสมัคร” ตั้งแตวันที่
11 มิถุนายน 2564 เปนตนไป

-34. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
(1) ผูส มัค รสอบสามารถสมัค รไดเ พีย ง 1 ตำแหนง และสมัค รไดเ พีย งครั้ง เดี ย ว
เทานั้น เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขตำแหนงที่สมัครสอบไมได
(2) ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ของผู มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบในข อ 2 โดยต องเป น ผู ส ำเร็ จ การศึ ก ษาและได รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู มี อ ำนาจอนุ มั ติ
ภายในวั น ที่ ป ด รั บ สมั ค รสอบ คื อ วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ทั้ งนี้ การสำเร็ จ การศึ กษาตามหลั กสู ต ร
ชั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
(3) การสมัครสอบตามขั้น ตอนดังกลาวขางตน ถือ วาผูส มัครสอบเปน ผูล งลายมือชื่อ
และรับรองความถูกตองของขอมูลตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
(4) ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครนำมายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนีม้ าตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่ อผูสมั ครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบี ยบเกี่ ยวกับการสอบในวั นที่ 11 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต https://moph.thaijobjob.com
หัวขอ “การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามเอกสารแนบทาย
ของประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้
7. หลักฐานที่ตองยื่นในวันประเมินครั้งที่ 2 ความรูความเหมาะสมกับตำแหนง
(1) ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถายไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(2) สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสำเนาปริญญาบัตร
และทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) ที่แสดงวาเปนผูมวี ุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนง
ที ่ส มัค ร โดยจะตอ งสำเร็จ การศึก ษาและไดร ับ อนุม ัต ิจ ากผู ม ีอ ำนาจอนุมัต ิภ ายในวัน ปด รับ สมัค ร คือ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวนอยางละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอยางละ 1 ฉบับ

(4) สำเนา...

-4(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จำนวนอยางละ 1 ฉบับ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ
ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย
8. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมต่ำกวารอยละ 60
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเรียงตามลำดับ
คะแนนรวมของการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยผูไดคะแนน
ในการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกวา จะเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา แตถาไดคะแนนรวมเทากัน
จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกวา เปนผูอยูใน
ลำดั บที่ สู งกว า และหากคะแนนในการประเมิ นความรู ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 ยั งเท ากั นอี ก
จะพิ จารณาจากเลขประจำตั ว สอบน อย อยู ในลำดั บ ที่ สู งกว า ทางเว็ บ ไซต https://moph.thaijobjob.com
และ https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบกำหนด 2 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี
10. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทัว่ ไป
10.1 จะไดรับการจางตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
10.2 จะตองทำสัญญาจางตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ในกรณีท่ีมีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจำนวนตำแหนงวางที่มี และภายหลังมีตำแหนงวาง
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคล
ที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ก็อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ที่ยงั ไมหมดอายุ หรือประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการเลือกสรร
หรือมีพฤติการณในทำนองเดียวกัน โปรดอยาไดหลงเชื่อและโปรดแจงใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบดวย

เอกสารแนบทาย
บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหนงในกลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค และกลุมงานบริหารทั่วไป
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเ ปน ผูมีก ายทุพ พลภาพจนไมส ามารถปฏิ บัติห นา ที่ ได ไร ค วามสามารถหรื อ จิต ฟน เฟอ น
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เวนแต
เปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผูพนโทษมาแลวเกินหาป
โดยตองยื่นหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กำหนด มาประกอบการพิจารณาดวย
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมรับสมัครสอบ และไมอาจ
ใหเขาสอบได ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในขอ 5 ของคำสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนว ยงานอื่น ของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ างของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนำใบรับรองแพทย ซึ่งออกให ไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2533 มายื่นดวย
1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
1. ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิ บั ติตามแต จะได รับ คำสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ เชน การศึ กษาวิเคราะหเกี่ย วกับ
ขอมู ลสถิติการรายงาน ชวยวางแผนและติด ตามงาน การติดตอนัด หมาย จั ดงานรับ รองและงานพิ ธีตาง ๆ
เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและ
รายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดตอกั บหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหนาสวนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม และบริห ารงานหลายดานดว ยกัน เชน งานสารบรรณ งานบริห ารทรั พ ยากรบุค คล
งานจั ด ระบบงาน งานบริ ห ารงบประมาณ งานการเงิ น และบั ญ ชี งานพั ส ดุ งานบริ ห ารอาคารสถานที่
งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
12 อัตรา
คาตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ ในทุกสาขาวิชา

-2คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
2. ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานทีจ่ ะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหนง การสรรหา การบรรจุ
และการแตงตั้ง การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุมครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
5 อัตรา
คาตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ ในทุกสาขาวิชา
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
3. ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิ บัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหรายละเอียด
ของพัสดุเพื่ อกำหนดมาตรฐานและคุ ณภาพ การรางสัญญาซื้อและสัญญาจาง การเสนอความเห็ นเกี่ ยวกับพั สดุ
การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานดานการพัสดุ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
2 อัตรา
คาตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ
หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร นิติศาสตร สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟา ทางอิเล็กทรอนิกส
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทางเทคโนโลยีการไฟฟา ทางโยธา ทางกอสราง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท

-34. ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิ บั ติงานเกี่ ยวกั บการวิเคราะห นโยบายและการวางแผน ซึ่ งมี ลั กษณะงานที่ ปฏิ บัติเกี่ยวกั บ
การศึ กษาวิ เคราะห วิ จั ย ประสานแผน ประมวลแผน พิ จารณา เสนอแนะ เกี่ ยวกับนโยบายและเป าหมายของ
ส วนราชการหรื อนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง การบริ หาร หรื อความมั่ นคง
ในระดั บประเทศ รวมถึ งประเด็ นป ญหาทางเศรษฐกิ จ การเมื องและสั งคมทั้ งในและตางประเทศ เพื่ อประกอบ
การกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของสวนราชการ หรือใชเปนขอมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ในระดับประเทศ แลวแตกรณีและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
14 อัตรา
คาตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ ในทุกสาขาวิชา
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
5. ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
กลุมงาน
วิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอรซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหกำหนด
คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะหออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่ง
ระบบ ชุดคําสั่งประยุกต การจัดทำคูมือการใชคำสั่งตาง ๆ กำหนดคุณลักษณะติดตั้งและใชเครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร
การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้ งการดำเนิ นการเกี่ ยวกั บการกระทำผิดทางคอมพิ วเตอรและธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส การใหคำปรึกษาแนะนําอบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตาง ๆ แกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
17 อัตรา
คาตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ได รับ ปริญ ญาตรี ห รือคุ ณ วุฒิ อย างอื่ น ที่ เทีย บไดไมต่ำกว านี้ ในสาขาวิช าใดสาขาวิ ช าหนึ่ ง
ทางคอมพิวเตอร
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท

-46. ตำแหนงนักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี)
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานวิชาการสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการทางดานสถิติ เชน การกำหนด
มาตรฐานสถิ ติ กำหนดระเบี ยบวิ ธี ป ฏิ บั ติ และควบคุ มคุ ณ ภาพเชิ งสถิ ติ และเทคนิ คการปฏิ บั ติ การทางสถิ ติ
การวางแผนการจัดทำสถิติ รวมทั้งการดำเนินการสงเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ทางประชากรศาสตร หรือสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
7. ตำแหนงนักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท)
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานวิชาการสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการทางดานสถิติ เชน การกำหนด
มาตรฐานสถิ ติ กำหนดระเบี ยบวิ ธี ป ฏิ บั ติ และควบคุ มคุ ณ ภาพเชิ งสถิ ติ และเทคนิ คการปฏิ บั ติ การทางสถิ ติ
การวางแผนการจัดทำสถิติ รวมทั้งการดำเนินการสงเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
2 อัตรา
คาตอบแทน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ทางประชากรศาสตร หรือสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 350 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
8. ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิ บั ติงานทางด านการสาธารณสุข ซึ่งมีลั กษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกั บการศึ กษาวิเคราะห วิจั ย
วินิจฉัยปญหาพัฒนาทางดานสาธารณสุข เชน การสุขศึกษา การสงเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุมโรค
เปนตน เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานดานการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการ
ดานนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานดานการสาธารณสุข การสอนและอบรมดานการสาธารณสุข
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

-5อัตราวาง
12 อัตรา
คาตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับปริญ ญาตรีหรือคุณวุฒิ อยางอื่น ที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร สาขาวิ ช าสั งคมสงเคราะห ศ าสตร สาขาวิช าสั งคมศาสตรแ ละ
พฤติ ก รรมศาสตร สาขาวิ ช าการแพทย แ ผนไทย สาขาวิ ช าการแพทย แ ผนไทยประยุ ก ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร ทางพลศึ ก ษาหรื อ ทางสุ ข ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมสิ่ งแวดลอม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบ าล สาขาวิช า
เศรษฐศาสตร ทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สิ่ งแวดล อ ม/อนามั ย ชุ ม ชน/อนามั ย สิ่ ง แวดล อ มระบาด หรื อ ทางแพทย แ ผนจี น
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลาวขางตน
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
9. ตำแหนงเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฎิบัติงานทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย เสนอความเห็นทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ ยวกั บการศึ กษา วิ เคราะห วิ จั ย และเสนอแนะแนวทาง เพื่ อประกอบการพิ จารณาวางแผน กำหนดนโยบาย
หรือแก ไขป ญหาทางเศรษฐกิ จการคลั ง เศรษฐกิ จการพาณิ ชย เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม และเศรษฐกิจด านอื่ น ๆ
ใหสอดคลองกับสถานการณ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เที ย บได ไม ต่ ำ กว า นี้ ในสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท

-610. ตำแหนงเศรษฐกร (ปริญญาโท)
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฎิบัติงานทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย เสนอความเห็นทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ ยวกั บการศึ กษา วิ เคราะห วิ จั ย และเสนอแนะแนวทาง เพื่ อประกอบการพิ จารณาวางแผน กำหนดนโยบาย
หรือแก ไขป ญหาทางเศรษฐกิ จการคลั ง เศรษฐกิ จการพาณิ ชย เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม และเศรษฐกิ จด านอื่ น ๆ
ใหสอดคลองกับสถานการณ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
2 อัตรา
คาตอบแทน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เที ย บได ไม ต่ ำ กว า นี้ ในสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 350 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
11. ตำแหนงนักวิชาการเผยแพร
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเผยแพรกิจกรรมและความรูซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช ความรู ทางวิ ชาการในการเผยแพรกิ จกรรม ความเคลื่ อนไหว ตลอดจนวิ ทยาการใหม ๆของส วนราชการ
ทางสื่อมวลชน เชน ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ เปนตน จัดนิทรรศการซึ่งตอง
ใช โสตวัสดุ เครื่ องโสตทั ศนู ปกรณ ต าง ๆ และการเผยแพร โดยทางอื่ นตลอดจนการศึ กษาวิเคราะห ทางวิชาการ
เพื่อปรับปรุงวิธีการและการดําเนินงานเผยแพรและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ไ ม ต่ ำ กว า นี้ ในสาขาวิ ช านิ เทศศาสตร
สือ่ สารมวลชน วารสารศาสตร การศึกษา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
12. ตำแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
กลุมงาน
บริการ
ลักษณะงานที่จะปฏิบตั ิ
ปฏิ บั ติ งานด านการเงิ นและบั ญ ชี ซึ่ งมี ลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ ค อนข างยากเกี่ ยวกั บ การเงิ น
การงบประมาณและการบั ญชี ทั่ วไปของส วนราชการ เช น การตรวจสอบหลั กฐานใบสำคั ญคู จ ายเงิ นลงบั ญชี
ทำรายงาน การบั ญชี รวบรวมรายละเอี ยดข อมู ลเกี่ยวกั บการขอจั ดตั้ งงบประมาณรายรั บ - รายจ ายประจำป
ทำหนังสือชี้แจง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

-7อัตราวาง
2 อัตรา
คาตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาการบัญชี
บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 250 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
13. ตำแหนงนายชางเทคนิค (ดานโยธา)
กลุมงาน
เทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงาน ดังนี้
1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบกอสราง บำรุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ ใหตรงตามหลักวิชาชาง
ความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการ
2. ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค (ประปา) ของสวนราชการตางๆ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางโยธาหรือกอสราง
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 250 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
14. ตำแหนงนายชางเทคนิค (ดานไฟฟา)
กลุมงาน
เทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
(ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท) เครื่องมือ อุปกรณตางๆ และครุภัณฑอื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยและพรอมในการใชงานของสวนราชการตางๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวของ
อัตราวาง
1 อัตรา
คาตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางชางไฟฟา และทางชางไฟฟากําลัง
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- คาธรรมเนียมการสอบ 250 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
1.3 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรูความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหนง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรูความเหมาะสมกับตำแหนง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบขอเขียน

100

สอบสัมภาษณ

200

สำนั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนิน การประเมิน ครั้งที่ 1 กอน และผูผานการประเมิ น
ครั้งที่ 1 ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ 2 ตอไป
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1.4 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไมนอยกวา 40 ปบริบูรณ
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเ ปน ผูมีก ายทุพ พลภาพจนไมส ามารถปฏิ บัติห นา ที่ ได ไร ค วามสามารถหรือ จิต ฟน เฟอ น
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เวนแต
เปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผูพนโทษมาแลวเกินหาป โดยตองยื่น
หนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กำหนด มาประกอบการพิจารณาดวย
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมรับสมัครสอบ และไมอาจให
เขาสอบได ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในขอ 5 ของคำสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สว นราชการ พนัก งานหรือ ลูก จา งของหนว ยงานอื่น ของรั ฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ พนัก งานหรือ ลูก จา งของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนำใบรับรองแพทย ซึ่งออกให ไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2533 มายื่นดวย
1.5 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
15. ตำแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกำลังคนสาธารณสุข
กลุมงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตราวาง
1 อัตรา
สังกัด
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
คาตอบแทน 37,680 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนบริหารจัดการกำลังคนดานสุขภาพในทุกวิชาชีพ
ใหเ กิด การกระจายบุค ลากรอยา งเหมาะสม เปน ธรรม สัด สว นบุค ลากรในระบบบริการมีความพอเพีย ง
ตอบสนองตอการใหบริการสาธารณสุข
2. จัดทำแผนขับเคลื่อนคานิยมองคกรกระทรวงสาธารณสุข ใหบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
มีคานิยมที่เปนหนึ่งเดียว มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมองคกร เกิดภาพลักษณในการใหบริการที่ดีแกบุคลากร
และองค กร รวมทั้ งส งเสริมการสรางสุ ขในองคกร ใหบุค ลากรเกิ ด ความรัก ความผู กพั น องค กร ลดป ญ หา
การสูญเสียบุคลากรจากการลาออก ใหบุคลากรมีความสุขกับการทำงาน มีสุขภาพกายที่ดี มีครอบครัวที่อบอุน
และสังคมที่ปลอดภัย
3. วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับและทุกวิชาชีพ ภายใตองคประกอบ 4 ดาน
ไดแก ศั กยภาพพื้ นฐานในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร ตามหลั ก 6 Building Box (Public Health Knowledge)
การสรางเสริมทักษะการเปนผูนำ (Leadership) การสรางเสริมทักษะพื้นฐานในการบริหารจัดการ (General
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Management) และความเป น มื อ อาชี พ ซึ่ งต อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ สามารถสร างสรรค งานและ
เพิ่มคุณคาของงานได (Professional) รวมทั้งการจัดทำแผนความกาวหนาในแตละวิชาชีพและจัดทำโครงสราง
การจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกบุคลากรในทุกวิชาชีพ
4. ใหคำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนวทาง
การแกไขปญหา รวมทั้งเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ ภารกิจ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
ระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท า รวมทั้ งเสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการบริห ารหรื อ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการตาง ๆ
5. ศึกษา วิจัย สั่งสมความรูหรือผลการศึกษาวิจัยดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติใหแกเจาหนาที่หรือผูสนใจทั่วไปนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
6. ประสานการทำงานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด รวมทั้งใหขอคิดเห็น และคำแนะนำ
แกหนวยงานระดับสำนักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนและความรวมมือ
ในการดำเนินงานรวมกัน
7. ติดตาม ประเมินผล แกปญหาในการดำเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในกรมและจังหวัด เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งใหคำปรึกษาแนะนำแกหนวยงาน
ราชการ เอกชน ขาราชการ พนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม
ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู ความเชี่ยวชาญ และหลักเกณฑเฉพาะทางหรือเทคนิควิธีใหม ๆ เพื่อประโยชนตอการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตรการปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา 15 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตรการปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา 12 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตรการปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป
และ
4. มี ประสบการณ การทำงานด านการจั ดทำนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานดานการบริหาร
จัดการกำลังคน หรืองานอืน่ ที่เกี่ยวของ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
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กลุมงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตราวาง
1 อัตรา
สังกัด
กลุมตรวจสอบภายใน สป.
คาตอบแทน 37,680 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห และกำหนดแนวทางการตรวจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
การเงิน การบริหารทรัพยสิน และระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ (Information Technology Audit)
๒. วางแผน พัฒนาระบบ ออกแบบการตรวจสอบ และกำหนดแนวทางการตรวจสอบรูปแบบ New Normal
๓. ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหาที่สำคัญทางงานตรวจสอบภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. กำกั บ ดู แลการจั ด ทำฐานข อมู ล หรื อระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งานเพื่ อสอดคล อ ง
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและแผนงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
1. ไดรับ ปริญญาตรีห รือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป หรือ
2. ไดรับ ปริญ ญาโทหรือคุ ณวุฒิ อยางอื่น ที่เทีย บไดในระดั บเดียวกัน ในทุ กสาขาวิชา และ
มีประสบการณไมนอยกวา 12 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
มีประสบการณไมนอยกวา 10 ป
และ
4. มี ความรูและประสบการณ การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
17. ตำแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตรและแผนงาน
กลุมงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตราวาง
1 อัตรา
สังกัด
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
คาตอบแทน 37,680 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. วิเคราะหสถานการณและจุดเนนของระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมาย
เชื่ อมโยงกั บ นโยบายการให บ ริ การ เพื่ อ หาชองวาง (gap) ในการวางแผนการพั ฒ นาระบบบริการสุ ขภาพ
ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

- 12 2. ใหคำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสวนราชการ
หรื อนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง การบริห าร หรือความมั่น คง เพื่ อให
การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กำหนดไว
3. ศึ ก ษา วิ จั ย วิ เ คราะห ป จ จั ย ทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ ง ในและต า งประเทศ
เพื่ อกำหนดทิ ศทางยุ ทธศาสตร และแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมื อง และแผนงานโครงการ
ในระดับกระทรวง หรือกรม
4..วางแผนการขั บ เคลื่ อ นกระทรวงสาธารณสุ ข 4.0 ให เป น กระทรวงที่ ส ามารถใช
เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีศักยภาพสูงสุดในการใหบริการ ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได รวมทั้ ง ความสามารถในการแขงขัน ดานตาง ๆ กั บ นานาประเทศ เพื่ อให กระทรวงสาธารณสุ ข
เปน 1 ใน 3 ของเอเชียภายใน 20 ป
5. ประเมินผลยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ รวมทั้งเสนอแนะระบบและวิธีการติดตาม
ประเมินผลการวางแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในระดับกระทรวงหรือกรม
6. ประสานการทำงานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด รวมทั้งใหขอ คิดเห็น และคำแนะนำ
แก ห น วยงานระดั บ สำนั กหรือกอง ที่ ป ระชุมทั้งในและต างประเทศ เพื่ อใหเกิดประโยชนและความรวมมือ
ในการดำเนินงานรวมกัน
7. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติใหกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเจาหนาที่สามารถ
ปฏิ บั ติ งานตามนโยบายและเป าหมายที่ว างไว อยางมีป ระสิ ทธิภ าพสูงสุด รวมทั้งฝกอบรม ถายทอด และ
ใหคำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางการบริห ารรัฐ กิจ ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา
15 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางรัฐ ประศาสนศาสตร ทางการบริห ารรัฐ กิจ ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา
12 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางการบริห ารรัฐ กิจ ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ทางการบัญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป
และ
4. มีประสบการณการทำงานดานการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
ที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- 13 สิทธิประโยชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
18. ตำแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกำลังคนทางการพยาบาล
กลุมงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตราวาง
1 อัตรา
สังกัด
กองการพยาบาล
คาตอบแทน 37,680 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. เปนงานที่ปฏิบัติงานโดยอาศัยพื้นฐานความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎีทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ อาศัยหลักวิชาการทางการพยาบาลในการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการบริหาร
จัดอัตรากำลังทางการพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐานการทำงานที่สภาการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข
กำหนด โดยตองอาศัยความรูความสามารถ และประสบการณเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพยาบาล และ
2. มีการสรางเครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บขอมูลในงานที่เกี่ยวของดานการพยาบาล และ
3. สามารถสร างแนวทางหรือรูป แบบการบริห ารจัดการอัต รากำลังพยาบาลเพื่ อ ความ
ปลอดภั ยของผูปวยโรงพยาบาลสังกั ดกระทรวงสาธารณสุขในสถานการณ พิเศษต าง ๆ ไดตามระยะเวลาที่
กำหนด และ
4..ปฏิบัติงานอื่น ๆ เชน เปนที่ปรึกษาเฉพาะดานวิชาการพยาบาล หรือทีมปฏิบัติการที่ตอง
ใชความรูวิจัยขั้นสูง เปนตน หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายได
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
1. ไดรับคุณวุฒิ ไมต่ำกวาระดับปริญญาโททางการพยาบาล และไดรับใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1 และมีประสบการณในงานทีป่ ฏิบตั ิเปนเวลาไมนอยกวา 12 ป หรือ
2. ได รั บ คุ ณ วุ ฒิ ไม ต่ ำกว า ระดั บ ปริญ ญาเอกทางการพยาบาล หรื อ สาธารณสุ ข ศาสตร
และได รับ ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1 และมีประสบการณในงานที่ปฏิ บัติเป น
เวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ
3. มี ป ระสบการณ ในงานด านวิ ช าการพยาบาลหรือ ดานการพยาบาลที่ ป ฏิ บั ติเป น เวลา
ไมต่ำกวา 15 ป และมีผลงานเปนที่ยอมรับในวงกวาง
และ
4. เคยดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ ดานการพยาบาล
หรือวิชาการพยาบาล หรืออำนวยการสูงเฉพาะดาน (วิชาการพยาบาล) หรือมีตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
ระดับรองศาสตราจารย สาขาพยาบาลศาสตร
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันเริ่มจางถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

- 14 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน
ความรูความเหมาะสมกับตำแหนง (นำเสนอผลงาน/สัมภาษณ) 100 คะแนน

