
(สําเนา) 
ประกาศศูนย์อนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔   

........................................ 
  ด้วยศูนย์อนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ท่ัวไป  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔     ลงวันท่ี ๑๑ 
กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติ
เฉพาะงาน  และคุณสมบัติของกลุ่มงาน   และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี      ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร 
  ๑.ตําแหน่งนักการแพทย์แผนไทย       จํานวน  ๑  อัตรา 
   
ดังรายละเอียดกลุ่มงาน  ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  สมรรถนะท่ีประเมิน         
ค่าตอบแทนสถานท่ีปฏิบัติงาน  ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
  ระยะเวลาจ้าง   ต้ังแต่วันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ถึงวันท่ี ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ และอาจได้รับ
การต่อสัญญาอีก 
  ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
  ๒.๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑)  มีสัญชาติไทย 
   ๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือ 
                              จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
                              ข้าราชการพลเรือน 
   ๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีใน         
                               พรรคการเมือง 
   ๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
                               ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
                                พระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 
 
 

 
 
 

๒/..ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ 
 
 



-๒- 
    
   ๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา          
                               ความผิดทางอาญา    เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท 
                               หรือความผิดลหุโทษ         
   ๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
                                หรอืหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๑๐) ไม่เป็นภิกษุหรือสามเณร 
   หมายเหตุ:   ผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ  หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ   พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรอืลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถ่ิน  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  มายื่นด้วย 
  ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร  
   ให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  สมัครได้เพียง  ๑  ตําแหน่ง  ขอยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง  ได้ท่ีงานบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ศูนย์อนามัยท่ี  ๑  กรุงเทพฯ ต้ังแต่วันท่ี 
๗ เมษายน ๒๕๕๔  ถึงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ระหว่าง ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ในวันราชการ   สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมโทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐  ต่อ  ๓๐๓   
  ๓.๒. หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี                
( นับถึงวันปิดรับสมัคร )  จํานวน ๓  รูป 
                  (๒) สําเนาปริญญาบัตร  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript  of  Record ) ท่ีแสดงหรือ
ระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัครสอบ และใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะตามท่ีระบุ  ใน
เอกสารแนบท้าย  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ  โดยจะต้องระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษาไว้ด้วย และได้รับอนุมัติจาก                     
ผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัครคือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔  

  ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือรับรอง 
   วุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  และวันท่ี  ท่ีได้รับอนุมัติ  ซ่ึงจะต้องอยู่ภายใน 
   วันท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔  มายื่นแทนได้ 
  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๔) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส   (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  
   ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (กรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 

ท้ังนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
   ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครและเอกสารในใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมท้ังยื่นหลักฐาน    
   ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ศูนย์อนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ  อาจ    
   ไม่รับสมัคร 
 

 
 
 

                                                                                                        ๓/..ค่าธรรมเนียม 
 

 



 
-๓- 

 
   ๓.๓.ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
    -ตําแหน่งในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ   จํานวน  ๒๐๐  บาท   
   ๓.๔. เง่ือนไขในการรับสมัคร     
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร  จะต้องรับผ ิดชอบ ในการตรวจสอบ  และรับรองตนเอง     
   ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก 
   รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก   
   ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสําหรับตําแหน่งท่ีสมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัคร      
   ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น  
   และศูนย์อนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 
  ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนด  วัน  เวลา  สถานท่ี 
 

 ในการประเมินสมรรถนะ 
  ศูนย์อนามัยท่ี ๑  กรุงเทพฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ 
   ในวันท่ี  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ  งานบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์อนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ ชั้น ๓    
   และทาง  Website ของศูนย์อนามัยท่ี  ๑  กรุงเทพฯ  ท่ี  http://hpc 1.anamai.moph.go.th 
  ๕.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   
  ๕.๑. การประเมินสมรรถนะท่ี ๑  (สอบข้อเขียน) 
  ๕.๒. การประเมินสมรรถนะท่ี ๒  (สอบสัมภาษณ์และทดสอบตัวอย่างงาน/ทดลองปฏิบัติงาน) 
 
   รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
  -ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามท่ีกําหนดในแต่ละตําแหน่ง  โดยผู้ท่ีจะเข้ารับการ 
   ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒  (การสอบสัมภาษณ์  และทดสอบตัวอย่างงาน)  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการ 
   ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๑  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐ 
  -การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒  (สอบสัมภาษณ์และทดสอบตัวอย่างงาน/ทดลองปฏิบัติงาน) 
   เพ่ือประเมินคุณลักษณะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน 
  ๖.เกณฑ์การตัดสิน 
  ๖.๑.  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน แต่ละสมรรถนะ    
   ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๖.๒.การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ของแต่ละตําแหน่ง 
 
 
 
                                                                                                           ๔/..การประกาศ 

 
 
 

 
 



 
-๔- 

 
   ๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร    

                      ศูนย์อนามัยท่ี  ๑  กรุงเทพฯ   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละหน่วยตาม   ลําดับ
คะแนนสอบ  โดยเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีได้คะแนนรวมเท่ากัน   ให้ผู้ท่ี ได้
คะแนนในการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ไว้ท่ีงานบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารท่ัวไป  ศูนย์
อนามัยท่ี  ๑  กรุงเทพฯ   ชั้น  ๓   และทาง  Website  ของศูนย์อนามัยท่ี  ๑  กรุงเทพฯ   ท่ี  http://hpc 
1.anamai.moph.go.th   โดยข้ึนบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือครบกําหนด   ๒  ปี  นับแต่
วันท่ีข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว    บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

   ๘. การจัดทําสัญญาจ้าง 
       ศูนย์อนามัยท่ี  ๑  กรุงเทพฯ  จะทําสัญญาจ้างกับผู้ท่ีได้รับการประกาศรายช่ือ   
   ข้ึนบัญชี  ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป  ประจําปี  ๒๕๕๔  โดยผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องมา  
   ทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมอนามัยกําหนด 
   ๙. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
   พนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง   
   ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๓๐  เดือน มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                  (ลงชื่อ)   ชัยโรจน ์ ขุมมงคล 
       (นายชัยโรจน์  ขุมมงคล) 
      ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยท่ี  ๑  กรุงเทพฯ   
 
 
 
 
 
            สําเนาถูกต้อง 
 
          (นางวิชดา  คุ้มยิ้ม) 
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
      ศูนย์อนามัยท่ี  ๑  กรุงเทพฯ 
       ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๔        วิชดา/คัด     
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป  ของศูนย์อนามัยท่ี ๑  กรุงเทพฯ 
 

ตําแหน่งนักการแพทย์แผนไทย จํานวน  ๑  อัตรา 
๑.ชื่อตําแหน่ง  นักการแพทย์แผนไทย 
๒.ชื่อกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
๓.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์   และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทย ซ่ึงได้รับ  
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ๔ ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย 
๔.ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
 ๑.ปฏิบัติการให้บริการ  รักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟ้ืนฟูสภาพ  ด้านการแพทย์แผนไทย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาต้นแบบ  สํารวจข้อมูลทางวิชาการเบ้ืองต้นท่ีไม่ซับซ้อนเพ่ือ
เสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยท่ีดี 
 ๒.วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 ๓.ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนดไว้ 
 ๔.ให้บริการข้อมูลเบ้ืองต้น  ประชาสัมพันธ์  ถ่ายทอดองค์ความรู้  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปัญหา  และ
ชี้แจงทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย  เพ่ือให้ประชาชน  สามารถนําไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ 
 ๕.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๕. ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๕๓๐.-บาท และเงินช่วยค่าครองชีพเดือนละ ๑,๕๐๐.-บาท 
๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
   ของพนักงานราชการ  (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๗. ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  และอาจต่อสัญญาจ้างได้ 
    อีกคราวละไม่เกิน ๔ ปี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
 

๘. หลักเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รบัการประเมินสมรรถนะ  ดังน้ี 
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ  คร้ังท่ี ๑ 

๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
๒. ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับศูนย์อนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ 
   กรมอนามยั  เช่น วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โครงสร้าง 
   อํานาจหน้าท่ีและภารกิจของศูนย์อนามัยท่ี ๑ กรุงเทพฯ 
๓. ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย  เช่น การรักษาพยาบาล  
    ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ เป็นต้น 

 
 

๒๐ 
 
 

๘๐ 
 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะ  คร้ังท่ี ๒ 
๑. วัดความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  ประวัติส่วนตัว      
   ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย  อารมณ ์ ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม 
   สรา้งสรรค์ปฏภิาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
  เป็นต้น 
๒. การทดลองปฏิบัติงาน 
   -ทดลองปฏิบัติงานในตาํแหน่งนักการแพทย์แผนไทย 
        

 
๑๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
 

 
สอบสัมภาษณ ์

 
 
 

สอบปฏิบัต ิ

 

    สถานท่ีปฏิบัติงาน   ศูนย์อนามัยท่ี   ๑  กรุงเทพฯ   กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


