
 
ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

 ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะดําเนินการเลือกสรรบุคคล                       
เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา             
และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์                       
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว๔๘ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ การอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ความหมายของพนักงานราชการ 
พนักงานราชการ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทน                 

จากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 

๒.  ตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไปที่รบัสมัคร  และคา่ตอบแทนการจ้าง 
 

ลําดับ 
ที่ 

ตําแหน่ง ประเภท 
  กลุม่งาน 

หน่วยงาน จํานวน
อัตรา 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

๑. 
 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

บริการ 
 

สํานักยุทธศาตร์ ๑ 
 
 

๑. เงินเดือน ๘,๖๑๐ บาท 
๒. เงินค่าครองชีพพิเศษ   

๑,๕๐๐  บาท 
 

        

๓.  ลักษณะงานและหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ 
ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไปท่ีรับสมัคร

ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)     

๔.  ระยะเวลาการจ้าง  ค่าตอบแทน และสิทธปิระโยชน ์
      ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี (พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) โดยอาจ 

จะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้ต่อไปอีก ๔ ปี ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานราชการทั่วไป มีสิทธิได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจําทุกปี ตามเง่ือนไขที่กําหนดในระเบียบ รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น 
การลา การรับค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษตามที่กระทรวงการคลังกําหนด การประกันสังคม 

                /๕.คุณสมบัติ. 
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๕.  คุณสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมคัร 
       ๕.๑  คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           (๔)  ไม่เป็นผู้มรี่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
 (๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกจิ หรอื 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๕.๒  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ 
       -  วัณโรคในระยะแพรก่ระจายเชื้อ 

  -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 หมายเหต ุ ผูผ้า่นการเลือกสรร ในวันที่ทําสญัญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ

ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มาย่ืนด้วย 
     สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการเลือกสรร               
เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑                
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๕.๓  คุณสมบติัเฉพาะตําแหน่ง      
                  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะตําแหน่ง ในตําแหน่งทีส่มัคร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)     

 
/๖. การรับสมคัร... 
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๖.  การรับสมคัร 
๖.๑  วัน  เวลา  และสถานทีร่ับสมัคร 

                     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่นใบสมัคร                     
ด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๕ (ช้ัน ๔ อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

 ๖.๒  ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 
  ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

๖.๓  หลักฐาน และเอกสาร ที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ผู้สมัครต้องนําเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
    (๑)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. หรือ                

ขนาด ๑ นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จํานวน  ๓ รูป  
  (๒) สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ                

ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่สําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

   ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร               
ซึ่งต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร  

 (๓)  สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
     (๔) หนังสือรบัรองประสบการณ์ในการทํางานที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  

 (๕)  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล 
(กรณีในหลักฐานการสมัครมช่ืีอ – นามสกลุ ไม่ตรงกัน อย่างละ ๑ ฉบับ)     

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสําเนา หากไม่
สามารถนําเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นําหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน
ประกอบการสมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสําเนาและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 

 ๖.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร                       
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทําให้ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ 

 

 

/๗.การประกาศ... 
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๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมนิสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา 
สถานที ่ในการประเมินสมรรถนะ 

      กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกําหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ ในวันที่          
๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก             
และทางเว็บไซด์ http : www.dtam.moph.go.th  

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ  ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งประกอบด้วย 
                          (๑)  ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ที่เกี่ยวกับงาน (สอบข้อเขียน)  

 (๒)  ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถและทกัษะที่สอดคล้องกับตําแหน่ง (การทดสอบ)                   
(๓)  ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (การสัมภาษณ์) 

 
ทั้งนี้ จะประเมินสมรรถนะด้านความรู้ที่เก่ียวกับงาน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)ก่อน 

และเมื่อเป็นผู้ผ่านประเมินสมรรถนะด้านความรู้ที่เก่ียวกับงาน ครั้งที่ ๑ แล้วจึงจะมีสิทธิประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒ (ด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตําแหน่ง และประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ            
ส่วนบุคคล) 

๙.   เกณฑ์การตัดสิน 
       ๙.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) จะต้องเป็นผู้ที่          

สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐  
       ๙.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การทดสอบและ  

สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

๑๐.  การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชรีายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรร 
         กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

เลือกสรรตามลําดับคะแนนประเมินสมรรถนะ กรณีได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมินสมรรถนะเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ย่ืนใบสมัคร
เลือกสรรก่อน เป็นผู้ที่ได้ลําดับสูงกว่า โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเป็นสําคัญ และการขึ้นบัญชีรายชื่อให้ขึ้นบัญชี
เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ถ้ามีการเลือกสรรตําแหน่งเดียวกันนี้อีก                  
และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรสําหรับตําแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก 

 

 

/๑๑.การจัดทาํสัญญา....... 

 

 



 
- ๕ – 

๑๑.  การจัดทําสัญญาจา้งผูผ้่านการเลือกสรร 
       ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้าง จะต้องทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ (ทําสัญญาจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) และอาจจะต่อเวลาการ
จ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ ๔ ปี โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามท่ีกําหนด   

๑๒.  การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
         กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก  จะกําหนดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการของทุกตําแหน่ง  ตามปีงบประมาณ คือ 
         ครั้งที ่๑  ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม 
         ครั้งที ่๒  ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                    (ลงชื่อ)  วิลาวัณย์  จงึประเสริฐ 
           (นางวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ) 

                                 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
     และการแพทย์ทางเลือก 
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ลําดับที่ ตําแหน่ง 
จํานวน
อัตรา

คุณวุฒิ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑ เจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่ง หนังสือภายนอก ภายใน การโต้ตอบหนังสือ
 -  สํานักยุทธศาสตร์ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี/ พิมพ์ จัดเก็บหนังสือ งานประชุม สวัสดิการ ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนและ

การตลาด/การเลขานุการ/การเงินและการธนาคาร/ งบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การจัดการทั่วไป/พณิชยการ

๒. มีประสบการณ์ในการทํางานด้านงานธุรการ 
ที่เกี่ยวข้องตามลักษณะงานที่ประกาศรับสมัคร
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและลักษณะงานของตําแหน่งพนักงานราชการที่รับสมัคร
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ด้าน วิธีการประเมิน ด้าน วิธีการประเมิน ด้าน วิธีการประเมิน

๑ เจ้าพนักงานธุรการ ความรู้เกี่ยวกับธุรการทั่วไป สอบข้อเขียน ๑. การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ทดสอบ ๑.บุคลิกภาพ ท่าที วาจาวุฒิภาวะทางอารมณ์ สอบสัมภาษณ์
 - สํานักยุทธศาสตร์ ๒. ความสามารถในการสื่อสาร ๒.ความประพฤติ อุปนิสัย

๓.การมีมนุษยสัมพันธ์
๔.ทัศนคติ แรงจูงใจ
๕.ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฎิภาณไหวพริบ
  

                                                                   หลักเกณฑ์การเลือกสรรพนักงานราชการในสมรรถนะต่าง ๆ                                                                     

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ลําดับ
ที่

ตําแหน่ง
ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตําแหน่ง 

๑๐๐ คะแนน
 คุณลักษณะส่วนบุคคล 

๑๐๐ คะแนน
ความรู้ที่เกี่ยวกับงาน  

๑๐๐ คะแนน
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