สาเนาคูฉ่ บับ
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัตทิ วั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
ตามเอกสารแนบท้าย
2. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ตามเอกสารแนบท้าย
3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป และเลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด และอัปโหลด
(upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประมาณ
40 – 100 KB เป็นไฟล์ประเภท JPG) ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ กรณีผู้สมัครไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป
พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

3.2 การชาระเงิน...

-23.2 การชาระเงิน สามารถชาระเงิ นได้ 4 วิธี ดั งนี้
(1) ชาระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ผู้สมัครสามารถนาแบบฟอร์มการชาระเงิน ข้อ 3.1 (3) ไปชาระเงินค่าธรรมเนียม
ในการสมัครที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 พฤษภาคม 2564
ภายในวันและเวลาทาการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชาระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาทีช่ าระเงิน
(2) ชาระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ผู้สมัครต้องมีบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น)
สามารถเลือกช าระเงิน โดยนาแบบฟอร์มการชาระเงิน ข้อ 3.1 (3) ไปทารายการชาระเงินผ่านเครื่อง ATM
ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชาระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ”
เลื อก “สาธารณู ปโภค/อื่น ๆ” และใส่ เลข Com code : 95031 เลขที่ ใบแจ้งช าระเงิน 10 หลั ก (Ref No1.)
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก (Ref No2.) โดยเปิดชาระเงินตั้งแต่วันที่ 13 – 25 พฤษภาคม 2564
ภายในเวลา 23.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชาระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
(3) ชาระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต KTB NETBANK
ผู้สมัครซึ่งมีบัญชีเงินฝาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ได้ ลงทะเบียน (Register) ขอใช้
บริการ KTB NETBANK แล้ ว สามารถเลือกชาระเงิน ชาระค่าสิ นค้าและบริการ พิมพ์ “95031” กดค้นหา
ใส่ เลขช าระเงิ น 1 0 ห ลั ก (Ref No1.) ใส่ เลขที่ บั ตรป ระจ าตั วป ระช าชน 1 3 ห ลั ก (Ref No2.)
จากนั้ น ระบุ จ านวนเงิ น ค่ าธรรมเนี ย มในการสมั ค ร และกดตกลงช าระเงิ น โดยช าระเงิ น ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
13 – 25 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 23.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชาระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
(4) ชาระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น Krungthai Next
ผู้ สมัครซึ่งมี บั ญ ชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ได้ลงทะเบี ยน (Register)
ขอใช้บริการ Krungthai Next แล้ว สามารถเลือกชาระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชั่น และปฏิบัติ ตามขั้นตอน
ที่ระบบกาหนดไว้ โดยชาระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 24.00 น. และให้เก็บ
หลักฐานการชาระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้ ง นี้ การสมั ค รจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เมื่ อ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่ละตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้ สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนดเลข
ประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร
ที่มีเลขประจาตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com ในหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” ตั้งแต่วันที่
11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

4.เงื่อนไข...

-34. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
(1) ผู้ส มัค รสอบสามารถสมัค รได้เ พีย ง 1 ต าแหน่ง และสมัค รได้เ พีย งครั้ง เดีย ว
เท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
(2) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบั ติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ครสอบในข้ อ 2 โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาและได้ รั บ การอนุ มั ติ จากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ
ภายในวั น ที่ ปิ ด รั บ สมั ค รสอบ คื อ วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ทั้ งนี้ การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ชั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
(3) การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ส มัครสอบเป็นผู้ล งลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
(4) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5. การประกาศรายชื่อผูส้ มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบี ยบเกี่ยวกับ การสอบในวัน ที่ 11 มิถุน ายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com
หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามเอกสารแนบท้าย
ของประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้
7. หลักฐานทีต่ ้องยืน่ ในวันประเมินครัง้ ที่ 2 ความรูค้ วามเหมาะสมกับตาแหน่ง
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสาเนาปริญญาบัตร
และทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ง
ที ่ส มัค ร โดยจะต้อ งส าเร็จ การศึก ษาและได้รับ อนุม ัต ิจ ากผู ้ม ีอ านาจอนุม ัติภ ายใ นวัน ปิด รับ สมัค ร คือ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ

(4) สาเนา...

-4(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลาดับ
คะแนนรวมของการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยผู้ได้คะแนน
ในการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า จะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ล าดั บที่ สู งกว่ า และหากคะแนนในการประเมิ นความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 ยั งเท่ ากั นอี ก
จะพิ จารณาจากเลขประจ าตั วสอบน้ อ ย อยู่ ในล าดั บ ที่ สู งกว่ า ทางเว็ บ ไซต์ https://moph.thaijobjob.com
และ https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
10. การจัดทาสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10.1 จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
10.2 จะต้องทาสัญญาจ้างตามทีส่ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตาแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคล
ที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ทีย่ ังไม่หมดอายุ หรือประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร
หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อและโปรดแจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทัว่ ไป
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริการ กลุม่ งานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
1.1 คุณสมบัตทิ วั่ ไป
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็น ผู้มีก ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้า ที่ได้ ไร้ค วามสามารถหรือ จิ ต ฟั่น เฟือ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
โดยต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กาหนด มาประกอบการพิจารณาด้วย
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจ
ให้เข้าสอบได้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่ว ยงานอื่ นของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2533 มายื่นด้วย
1.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งของผู้มสี ิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
1. ตาแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไป
กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติตามแต่จะได้ รับ คาสั่ งโดยไม่ จากัดขอบเขตหน้าที่ เช่ น การศึ กษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับ
ข้อมูลสถิติการรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ
เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและ
รายงานอื่น ๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
เกี่ย วกับ การควบคุ ม และบริห ารงานหลายด้านด้ว ยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
งานจั ด ระบบงาน งานบริ ห ารงบประมาณ งานการเงิ น และบั ญ ชี งานพั ส ดุ งานบริ ห ารอาคารสถานที่
งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
12 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

-2ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
2. ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกาหนดตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง การสรรหา การบรรจุ
และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุม้ ครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่ วข้อง
อัตราว่าง
5 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
3. ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด
ของพัสดุ เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสั ญญาซื้ อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็ นเกี่ยวกับพัสดุ
การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ
หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท

-34. ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานเกี่ยวกั บการวิเคราะห์ นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติเกี่ยวกั บ
การศึกษาวิเคราะห์ วิจั ย ประสานแผน ประมวลแผน พิ จารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้ าหมายของ
ส่ วนราชการหรื อนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง การบริหาร หรื อความมั่ นคง
ในระดั บประเทศ รวมถึงประเด็นปั ญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสั งคมทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อประกอบ
การกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสาหรับกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในระดับประเทศ แล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
14 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
5. ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุม่ งาน วิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์กาหนด
คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับชุดคาสั่ง
ระบบ ชุดคาสั่งประยุกต์ การจัดทาคู่มือการใช้คาสั่งต่าง ๆ กาหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคาสั่งสื่อสาร
การจั ดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้ งการดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คาปรึกษาแนะนาอบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
17 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิช าใดสาขาวิช าหนึ่ ง
ทางคอมพิวเตอร์
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท

-46. ตาแหน่งนักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี)
กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการทางด้านสถิติ เช่น การกาหนด
มาตรฐานสถิ ติ ก าหนดระเบี ยบวิ ธี ป ฏิ บั ติ และควบคุ มคุ ณ ภาพเชิ งสถิ ติ และเทคนิ คการปฏิ บั ติ การทางสถิ ติ
การวางแผนการจัดทาสถิติ รวมทั้งการดาเนินการส่งเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกีย่ วข้อง
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิ ชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
7. ตาแหน่งนักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท)
กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านด้านวิชาการสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการทางด้านสถิติ เช่น การกาหนด
มาตรฐานสถิ ติ ก าหนดระเบี ยบวิ ธี ป ฏิ บั ติ และควบคุ มคุ ณ ภาพเชิ งสถิ ติ และเทคนิ คการปฏิ บั ติ การทางสถิ ติ
การวางแผนการจัดทาสถิติ รวมทั้งการดาเนินการส่งเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
2 อัตรา
ค่าตอบแทน 21,000 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิ ชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 350 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
8. ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติ งานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมี ลั กษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุมโรค
เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดาเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กาหนดระบบและ
วิธีการด้านนิ เทศ นิ เทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุ ข การสอนและอบรมด้านการสาธารณสุ ข
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

-5อัตราว่าง
12 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุ ณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิ ตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ สาขาวิช าสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ สาขาวิช าสั งคมศาสตร์ แ ละ
พฤติ ก รรมศาสตร์ สาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทย สาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิ ชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์ ทางพลศึ ก ษาหรื อ ทางสุ ขศึ ก ษา สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิช า
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อ ม/อนามั ย ชุ ม ชน/อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มระบาด หรื อ ทางแพทย์ แผนจี น
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
9. ตาแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็นทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย และเสนอแนะแนวทาง เพื่ อประกอบการพิ จารณาวางแผน กาหนดนโยบาย
หรือแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจการคลั ง เศรษฐกิจการพาณิ ชย์ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจด้านอื่ น ๆ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ ในสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท

-610. ตาแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)
กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฎิบัติงานทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็นทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย และเสนอแนะแนวทาง เพื่ อประกอบการพิ จารณาวางแผน กาหนดนโยบาย
หรือแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจการคลั ง เศรษฐกิจการพาณิ ชย์ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
2 อัตรา
ค่าตอบแทน 21,000 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ ในสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 350 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
11. ตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
กลุม่ งาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ ความรู้ ทางวิชาการในการเผยแพร่กิ จกรรม ความเคลื่ อนไหว ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆของส่ วนราชการ
ทางสื่อมวลชน เช่น ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์เอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ เป็นต้น จัดนิทรรศการซึง่ ต้อง
ใช้โสตวัสดุ เครื่ องโสตทัศนู ปกรณ์ ต่าง ๆ และการเผยแพร่โดยทางอื่นตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ ทางวิชาการ
เพื่อปรับปรุงวิธีการและการดาเนินงานเผยแพร่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ ในสาขาวิ ช านิ เทศศาสตร์
สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ การศึกษา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
12. ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุม่ งาน บริการ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานด้ านการเงิ นและบั ญ ชี ซึ่ งมี ลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ ค่ อนข้ างยากเกี่ ยวกั บการเงิ น
การงบประมาณและการบั ญชี ทั่ วไปของส่ วนราชการ เช่ น การตรวจสอบหลั กฐานใบส าคั ญคู่ จ่ ายเงินลงบั ญชี
ท ารายงาน การบั ญชี รวบรวมรายละเอี ยดข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ - รายจ่ ายประจ าปี
ทาหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

-7อัตราว่าง
2 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี
บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสานักงาน
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
13. ตาแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
กลุม่ งาน เทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงาน ดังนี้
1. สารวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง บารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้ตรงตามหลักวิชาช่าง
ความต้องการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค (ประปา) ของส่วนราชการต่างๆ
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางโยธาหรือก่อสร้าง
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
14. ตาแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
กลุม่ งาน เทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท์) เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย และพร้อมในการใช้ งานของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างไฟฟ้า และทางช่างไฟฟ้ากาลัง
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- ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

200

สานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดาเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่ านการประเมิน
ครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป
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1.4 คุณสมบัตทิ วั่ ไป
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่น้อยกว่า 40 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็น ผู้มีก ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้า ที่ได้ ไร้ค วามสามารถหรือ จิต ฟั่น เฟือ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี โดยต้องยื่น
หนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กาหนด มาประกอบการพิจารณาด้วย
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้
เข้าสอบได้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญ ญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่ว นราชการ พนัก งานหรือ ลูก จ้า งของหน่ว ยงานอื่ น ของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ พนัก งานหรือ ลูก จ้า งของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2533 มายื่นด้วย
1.5 คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร กลุม่ งานเชีย่ วชาญเฉพาะ
15. ตาแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านกาลังคนสาธารณสุข
กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตราว่าง
1 อัตรา
สังกัด
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ค่าตอบแทน 37,680 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพในทุกวิชาชีพ
ให้เกิด การกระจายบุค ลากรอย่า งเหมาะสม เป็น ธรรม สัด ส่ว นบุคลากรในระบบบริก ารมีค วามพอเพีย ง
ตอบสนองต่อการให้บริการสาธารณสุข
2. จัดทาแผนขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
มีค่านิยมที่เป็นหนึ่งเดียว มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เกิดภาพลักษณ์ในการให้บริการที่ดีแก่บุคลากร
และองค์กร รวมทั้ งส่ งเสริมการสร้างสุ ข ในองค์กร ให้ บุ ค ลากรเกิดความรัก ความผู กพั นองค์กร ลดปั ญ หา
การสูญเสียบุคลากรจากการลาออก ให้บุคลากรมีความสุขกับการทางาน มีสุขภาพกายที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น
และสังคมที่ปลอดภัย
3. วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับและทุกวิชาชีพ ภายใต้องค์ประกอบ 4 ด้าน
ได้ แก่ ศักยภาพพื้นฐานในการปฏิบั ติงานของบุ คลากร ตามหลั ก 6 Building Box (Public Health Knowledge)
การสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้นา (Leadership) การสร้างเสริมทักษะพื้นฐานในการบริหารจัดการ (General
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Management) และความเป็ น มื อ อาชี พ ซึ่ งต้ อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ สามารถสร้ างสรรค์ งานและ
เพิ่มคุณค่าของงานได้ (Professional) รวมทั้งการจัดทาแผนความก้าวหน้าในแต่ละวิชาชีพและจัดทาโครงสร้าง
การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่บุคลากรในทุกวิชาชีพ
4. ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ เสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิ จ และการบริหารทรัพ ยากรบุคคลของส่วนราชการ
ระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท่ า รวมทั้ งเสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการบริห ารหรื อ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทาความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการต่าง ๆ
5. ศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
6. ประสานการทางานโครงการต่ าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัม ฤทธิ์ตามที่กาหนด รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา
แก่หน่วยงานระดับสานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือ
ในการดาเนินงานร่วมกัน
7. ติดตาม ประเมินผล แก้ปัญ หาในการดาเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในกรมและจังหวัด เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม
ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และหลักเกณฑ์เฉพาะทางหรือเทคนิควิธีใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐศาสตร์การปกครอง ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
และ
4. มีประสบการณ์ การทางานด้ านการจัดทานโยบาย ยุ ทธศาสตร์ แผนงานด้านการบริหาร
จัดการกาลังคน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท

- 11 16. ตาแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน
กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตราว่าง
1 อัตรา
สังกัด
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
ค่าตอบแทน 37,680 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดแนวทางการตรวจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
การเงิน การบริหารทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ (Information Technology Audit)
๒. วางแผน พัฒนาระบบ ออกแบบการตรวจสอบ และกาหนดแนวทางการตรวจสอบรูปแบบ New Normal
๓. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่สาคัญทางงานตรวจสอบภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ก ากั บ ดู แลการจั ด ท าฐานข้ อมู ล หรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวกับ งานเพื่ อสอดคล้ อ ง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายและแผนงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รับ ปริญญาตรีห รือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ
2. ได้ รับ ปริญ ญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
และ
4. มีความรู้ และประสบการณ์ การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วนั เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
17. ตาแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตราว่าง
1 อัตรา
สังกัด
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ค่าตอบแทน 37,680 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. วิเคราะห์สถานการณ์และจุดเน้นของระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับ นโยบายการให้ บ ริ การ เพื่อ หาช่องว่าง (gap) ในการวางแผนการพั ฒ นาระบบบริการสุ ขภาพ
ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 12 2. ให้คาปรึกษา และคาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของส่วนราชการ
หรื อนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมื อง การบริห าร หรือความมั่น คง เพื่ อให้
การดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
3. ศึ ก ษา วิ จั ย วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ งในและต่ า งประเทศ
เพื่ อกาหนดทิศทางยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง และแผนงานโครงการ
ในระดับกระทรวง หรือกรม
4..วางแผนการขั บ เคลื่ อ นกระทรวงสาธารณสุ ข 4.0 ให้ เป็ น กระทรวงที่ ส ามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีศักยภาพสูงสุดในการให้บริการ ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ รวมทั้ง ความสามารถในการแข่งขั นด้านต่า ง ๆ กับนานาประเทศ เพื่ อ ให้ กระทรวงสาธารณสุ ข
เป็น 1 ใน 3 ของเอเชียภายใน 20 ปี
5. ประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ รวมทั้งเสนอแนะระบบและวิธีการติดตาม
ประเมินผลการวางแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในระดับกระทรวงหรือกรม
6. ประสานการทางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่ น โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด รวมทั้งให้ ข้อคิดเห็น และคาแนะนา
แก่ห น่ วยงานระดับ ส านั กหรือกอง ที่ป ระชุมทั้ งในและต่างประเทศ เพื่ อให้ เกิดประโยชน์และความร่วมมื อ
ในการดาเนินงานร่วมกัน
7. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิ บั ติงานตามนโยบายและเป้ าหมายที่ว างไว้ อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุ ด รวมทั้งฝึ กอบรม ถ่ายทอด และ
ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกั น ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริห ารรัฐ กิ จ ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ทางการบัญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า
15 ปี หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ ทางการบริห ารรัฐ กิจ ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ทางการบัญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า
12 ปี หรือ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริห ารรัฐ กิจ ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ทางการบัญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
และ
4. มีประสบการณ์การทางานด้านการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- 13 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
18. ตาแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านกาลังคนทางการพยาบาล
กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตราว่าง
1 อัตรา
สังกัด
กองการพยาบาล
ค่าตอบแทน 37,680 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. เป็นงานที่ปฏิบัติงานโดยอาศัยพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน ทฤษฎีทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ อาศัยหลักวิชาการทางการพยาบาลในการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการบริหาร
จัดอัตรากาลังทางการพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการทางานที่สภาการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข
กาหนด โดยต้องอาศัยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพยาบาล และ
2. มีการสร้างเครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บข้อมูลในงานที่เกีย่ วข้องด้านการพยาบาล และ
3. สามารถสร้ างแนวทางหรือรูป แบบการบริห ารจัดการอัต รากาลั ง พยาบาลเพื่ อ ความ
ปลอดภัยของผู้ ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ ได้ตามระยะเวลาที่
กาหนด และ
4..ปฏิบัติงานอื่น ๆ เช่น เป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านวิชาการพยาบาล หรือทีมปฏิบัติการที่ต้อง
ใช้ความรู้วิจัยขั้นสูง เป็นต้น หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโททางการพยาบาล และได้รับใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 และมีประสบการณ์ในงานทีป่ ฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ
2. ได้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาเอกทางการพยาบาล หรื อ สาธารณสุ ข ศาสตร์
และได้รับ ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 และมีประสบการณ์ ในงานที่ปฏิบัติเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
3. มี ป ระสบการณ์ ในงานด้ านวิช าการพยาบาลหรือ ด้านการพยาบาลที่ ป ฏิ บั ติเป็ น เวลา
ไม่ต่ากว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
และ
4. เคยดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ต่ากว่าระดับเชี่ยวชาญ ด้านการพยาบาล
หรือวิชาการพยาบาล หรืออานวยการสูงเฉพาะด้าน (วิชาการพยาบาล) หรือมี ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

- 14 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน
ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (นาเสนอผลงาน/สัมภาษณ์) 100 คะแนน

