
 

 

 
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

------------------------------- 

  ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552    
ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี    
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1.  ช่ือกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ 
1) ต าแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์  
2) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
1) ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
2) ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป 

รายละเอียดลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน สถานท่ีปฏิบัติงาน และสมรรถนะท่ีประเมิน 
(ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

    คุณสมบัติท่ัวไป 
1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน       

 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ 
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   โดยผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ไปยื่นด้วย 
 
3. การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
 ใหผู้้ประสงค์จะสมัครด าเนินการดังนี้ 
 ดาวน์โหลดใบสมัครท่ี www.hss.moph.go.th หัวข้อ  สมัครสอบ/คัดเลือก/โอนย้าย หรือ        
ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ี กลุ่มงานสรรหาบุคคล กลุ่มภารกิจด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหาร 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อาคาร 5 ช้ัน 5 ต้ังแต่วันท่ี 4 – 14 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ต้ังแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. โทรศัพท์ 0 2590 2808 และ   
0 2590 1640   
 3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

1) ใบสมัครท่ีติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ 
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 ใบ พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน และส าหรับติดบัตร
ประจ าตัวผู้สอบ จ านวน 2 ใบ 

2) ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา  
ตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี  14  มกราคม  2556  

ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร         
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล 

(ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ท้ังนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัคร
เขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 3.3 ค่าสมัครสอบ  
                  ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ท้ังนี้ 
จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ                                 

3.4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
3.4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร เลือกสมัครได้เพียง 1 ต ำแหน่ง  
3.4.2 เฉพาะผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรในต าแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ให้เลือก

สมัครโดยระบุหน่วยงาน (ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ท่ี...... (จังหวัด....................)) ท่ีต้องการสมัครให้ชัดเจน  
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3.4.3 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้นและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย 

 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา 
สถานท่ีในการประเมิน 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จะประกาศรายช่ือผู้มี สิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี 17 มกราคม 2556   
ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และทาง www.hss.moph.go.th หัวข้อ  สมัครสอบ/คัดเลือก/โอนย้าย  
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

                     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการ
ประเมิน ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แนบท้ายประกาศนี้  
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็น ผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับ
คะแนนท่ีสอบได้ 
 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ    
ในแต่ละต าแหน่ง ส าหรับกรณีต าแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์และต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์        
จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรแยกบัญชตีามจังหวัดท่ีระบุในใบสมัคร 

 ท้ังนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะประกาศการขึ้นบัญชี ณ ส านักบริหาร กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และทาง www.hss.moph.go.th หัวข้อ  สมัครสอบ/คัดเลือก/โอนย้าย ในวันท่ี 28 มกราคม 2556 
โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือ     
นับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด 

                ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
        
 

      (ลงช่ือ)    ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์      
          (นายธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์) 

                                                    รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
                                              ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ส าเนาถูกต้อง 

ธัญลักษณ์  รักกลาง 

(นางสาวธัญลักษณ์  รักกลาง) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ส านักบริหาร 
 



เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ ลงวันที่  28  ธันวำคม  พ.ศ. 2555 
 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรอุปกรณ์กำรแพทย์ 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการมาตรฐานเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามภารกิจของหน่วยงาน 
 2) ปฏิบัติในการตรวจสอบทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 3) ปฏิบัติด้านการประเมิน การควบคุมก ากับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน และความเหมาะสมด้านมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาล 
 4) ปฏิบัติงานในการท าระบบคุณภาพ ตามภารกิจของกองวิศวกรรม ท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
และสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีต้องมีคุณภาพ 
 5) ปฏิบัติในการตรวจมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข ของสถานบริการสุขภาพ
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ 
ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ทางอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
 
อัตราว่าง          จ านวน  5  อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน  1. กองวิศวกรรมการแพทย์ (ส่วนกลาง)  จ านวน  1  อัตรา 
    2. ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ท่ี 2 (ขอนแก่น)  จ านวน  1  อัตรา 
    3. ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ท่ี 5 (อุบลราชธานี) จ านวน  1  อัตรา 
    4. ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ท่ี 7 (สงขลา)  จ านวน  1  อัตรา 
    5. ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ท่ี 8 (ชลบุรี)  จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ  15,190 บาท  
สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง    นับต้ังแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556  
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สมรรถนะท่ีประเมิน 
 

สมรรถนะท่ีประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

1. ภาคความรู้ ความสามารถ 
    1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (40 คะแนน) 
          1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
          2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
          3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
          4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวง
สาธารณสุข 
 
    1.2 ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
            - ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์
           

 

100 
 

สอบข้อเขียน 

 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
       พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ  
การท างาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอื่นๆ   
 

 

100 
 

 

สอบสัมภาษณ์ 
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ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

   1) ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือและส่ือท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
 2) ให้บริการค้นหาหนังสือท่ัวไป การศึกษาค้นคว้าหนังสือทางด้านวิชาการ แขนงต่างๆ 
รวมท้ังส่ือต่างๆ ท่ีมีให้บริการในศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 3) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการค้นหาข้อมูลวิชาการและส่ือสุขศึกษาท้ังภายในหน่วยงานและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
บรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์  
 

อัตราว่าง          จ านวน  1  อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน   กองสุขศึกษา (ส่วนกลาง) 
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ  14,020 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 980 บาท 
สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง     นับต้ังแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2556  
สมรรถนะท่ีประเมิน 
 

สมรรถนะท่ีประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ ความสามารถ 
    1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (40 คะแนน) 
          1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
          2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
          3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
          4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวง
สาธารณสุข 
    1.2 ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
            1) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษ์ 
          2) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
          3) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์            

100 สอบข้อเขียน 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
       พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ  
การท างาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอื่นๆ   

 

100 
 

 

สอบสัมภาษณ์ 
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ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

 1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้สะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
 2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เอกสาร แฟ้มข้อมูล หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ        
วิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ 
 3) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพไว้ใช้งาน 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 4) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความราบรื่น 
 5) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7) จัดท า พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 8) งานช่วยอ านวยการบริหารกิจการระหว่างประเทศ 
 9) ผลิตและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตร์  
 

อัตราว่าง         จ านวน  1  อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน   กองสนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียน 
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ  14,020 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 980 บาท 
สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง    นับต้ังแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2556 
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สมรรถนะท่ีประเมิน 
 

สมรรถนะท่ีประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

1. ภาคความรู้ ความสามารถ 
    1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (40 คะแนน) 
          1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
          2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
          3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
          4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวง
สาธารณสุข 
 
    1.2 ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
            1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารส านักงาน 
          2) ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 
          3) ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ งานธุรการ 
          4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแผนงาน และการบริหาร 
              งบประมาณ 
          5) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
 

 

100 
 

สอบข้อเขียน 

 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
       พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ  
การท างาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอื่นๆ   
 

 

100 
 

 

สอบสัมภาษณ์ 
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

  1) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านระบบบริการสุขภาพ
และระบบสุขภาพภาคประชาชน เพื่อให้ผู้สนใจสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นปัจจุบัน 
 2) จัดท าและเป็นผู้ประสานงานเพื่อการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Social Media) 
เครือข่ายนักวิจัย/นวัตกรรมและชุมชนนักปฏิบัติ (นักจัดการความรู้) 
 3) ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลวิชาการเพื่อการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและ
การจัดการความรู้ด้วยระบบ 
 4) จัดท า พัฒนาและเป็นผู้ดูแลระบบการบริหารการวิจัยของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับระบบการบริหารการวิจัยของชาติ (National Research Project Management : 
NRPM) อย่างมีคุณภาพ 
 5) ศึกษา จัดท า และพัฒนาการจัดท าวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal) 
 6) พัฒนาและดูแลโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ   
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7) พัฒนาระบบงานการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
 8) ติดต้ัง บ ารุงรักษา ตรวจสอบ Hardware, Software, Database 
 9) ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้ในห้องประชุมและส านักงาน 
 10) งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง   
ทางคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราว่าง         จ านวน  2  อัตรา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน   1. ส านักพัฒนาวิชาการ (ส่วนกลาง) 
   2. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางจังหวัดชลบุรี 
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ  15,190 บาท  
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง    นับต้ังแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556  
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สมรรถนะท่ีประเมิน 
 

สมรรถนะท่ีประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

1. ภาคความรู้ ความสามารถ 
    1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (40 คะแนน) 
          1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
          2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
          3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
          4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวง
สาธารณสุข 
 
    1.2 ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน)  
            1) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
          2) การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

 

100 
 

สอบข้อเขียน 

 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
       พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ  
การท างาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอื่นๆ   
 

 

100 
 

 

สอบสัมภาษณ์ 

 


