
 

 
ประกาศสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เร่ือง   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตาํแหนงนายแพทยปฏิบัติการ 

……………………………………… 

ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขา

รับราชการในตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2551   ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 

ธันวาคม  2551  ที่ นร 1004/ว 20  ลงวันที่  2  มิถุนายน  2553  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและ

แตงตั้งบุคคลเขารับราชการ   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงต้ัง  
    ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ  เงินเดือนระหวาง 12,490 – 12,870 บาท  ทั้งนี้  อัตรา 

เงินเดือนเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการให

ขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ 31 มีนาคม  2554 

    2.  จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก 
         ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ  หนวยงานตาง  ๆ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

จํานวน 60 ตําแหนง 

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
3.1.ดานการปฏิบัติการ 

     (1   ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม ปองกันโรค และภัยสุขภาพ  

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ    

      (2)   ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานวิชาการแพทยและสาธารณสุข เบื้องตน เพื่อประกอบการ

พัฒนาแนวทางการตรวจ  ชันสูตร วินิจฉัย  บําบัดรักษา   ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริม ควบคุม ปองกัน เพื่อใหได

องคความรูทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของสวน

ราชการ 

      (3)   รวบรวมขอมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดําเนินงานตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  

ควบคุม ปองกัน  เฝาระวัง  รักษาโรค  และฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ทางการแพทยและสาธารณสุขที่เหมาะสม

กับบริบทของพื้นที่ 

      (4)   ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตรและเหตุตายทางนิติเวชศาสตร ใหเปนไปตาม

มาตรฐานทางนิติเวชศาสตร เพื่อใหทราบสาเหตุของการเสียชีวิต  
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3.2.   ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

    3.3.   ดานการประสานงาน 
            (1)  ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

           (2)   ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.4.   ดานการบริการ 
(1)   ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย การควบคุมปองกัน

โรค  การฟนฟูสภาพและการสงเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องตน แกผูปวยและญาติ 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆทีเ่ปนประโยชน 

และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพที่ดี 

(2)   จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน  

       (3)   ถายทอดองคความรู  เทคโนโลยีทางการแพทย   และสาธารณสุข แกบุคลากร

สาธารณสุข  นักศึกษาและประชาชน เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ   

  4.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
คัดเลือก 

4.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36  แหง 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551  ดังตอไปนี้ 
    ก. คุณสมบัติทั่วไป 
        (1) มีสัญชาติไทย 

        (2)  มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 

        (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ  
    ข. ลักษณะตองหาม 
         (1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

        (2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต  หรือจิต 

ฟนเฟอน  ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.  
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(3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

ตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น  

      (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

        (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง  

                         (6) เปนบุคคลลมละลาย 

                         (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทํา  

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

        (8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ  

         (9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 

        (10)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

ตามกฎหมายอื่น 

        (11)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

หนวยงานของรัฐ 

   ผูที่ จะ เข ารับราชการเปนข าราชการพลเรือน  ซึ่ งมี ลักษณะตองหามตาม  ข . 

(4)(6)(7)(8)(9)(10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม

ตาม(8) หรือ (9)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว  และในกรณีมีลักษณะตองหาม

ตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน   หรือ

ออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครคัดเลือก

ได แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่คัดเลือกไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองแลว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัคร  และไมอาจใหเขารับการ

คัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการ  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลง

วันที่  27 มิถุนายน  2501  และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 17 มีนาคม  2538 

4.2   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
    เปนผูไดรับปริญญาแพทยศาสตร และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สาขา 
เวชกรรมจากแพทยสภา 
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5.   กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร 
5.1 สถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบ 

สมัครดวยตนเองไดที่กลุมงานสรรหาบุคคล  กลุมบริหารงานบุคคล  ชั้น 2  อาคาร 7 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โทร. 0 2590 1453  

5.2  ระยะเวลารับสมัคร   ต้ังแตวันที่  7  เมษายน  2554  ถึงวันที่ 18 เมษายน   

2554   ในวันและเวลาราชการ   ภาคเชาเวลา 08.30-12.00 น.  ภาคบายเวลา  13.00-16.30 น. 
5.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร  200 บาท  เมื่อ 

สมัครคัดเลือกแลว  คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให  เวนแตมีการยกเลิก  การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  

เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปทางทุจริต  จึงจายคืนคาธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแกผูสมัคร  เฉพาะผูที่มิไดมี

สวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น  

   5.4 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร  
                (1)  รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดําและไมสวมหมวก  ถายครั้งเดียวกันมาแลว 

ไมเกิน 6 เดือน  (นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด  1  นิ้ว จํานวน  3  รูป 

       (2) สําเนาปริญญาบัตร   หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยางใด อยาง

หนึ่ง  จํานวนอยางละ 2  ฉบับ   ทั้งนี้  ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ

สถานศึกษาใดนั้น  จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

สถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน

วันปดรับสมัครคัดเลือก  คือวันที่  18  เมษายน  2554 
  (3) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม  จากแพทยสภา   จํานวน  1  

ฉบับ   
โดยวันที่แพทยสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจะตองอนุญาตภายในวันปดรับสมัคร              
คือวันที่ 18  เมษายน  2554 
         (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ  

               (5) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จํานวน   อยางละ 1 

ฉบับ 

         (6) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ 

ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ.2553  ซึ่งไดแก 

    - วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 

    - โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

    - โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 

            - โรคติดตอรายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ตามที่ ก.พ.กาํหนด 
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ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา  “สําเนาถูกตอง”  และลงชื่อกํากับไวดวย           

(ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย) 

6.   การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่
คัดเลือก 

      สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกและ

กําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกใหทราบ  ณ กลุมงานสรรหาบุคคล  กลุมบริหารงานบุคคล  ชั้น 2 อาคาร 7  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และที่ http://203.157.19.94 /person/indexhome.htm    ในวันที่  19  

เมษายน  2554 
7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก                      

                        คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกดวยวิธีสัมภาษณ  คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 
โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่  จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ  ทั้งนี้  อาจใชวิธีการ

อ่ืนใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน   ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานใน

หนาที่    ความสามารถ   ประสบการณ   ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  จรรยาบรรณของขาราชการ

พลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดลอม  ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค  ปฏิภาณ  ไหวพริบ  และบุคลิกภาพอื่น  เปนตน  และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเปนของ

ตําแหนง  

8.  เกณฑการตัดสิน                
              ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูที่ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60     

9. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือก    
(1) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือกโดยเรียงลําดับ

ที่ 

จากผูที่ไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ  โดยมีเกณฑการพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู  ความสามารถ  ทกัษะ

และสมรรถนะที่ ก.พ. และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด   ในกรณทีีผู่ไดรับคัดเลอืกไดคะแนนเทากนั  

จะใหผูไดรับเลขประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา   ทั้งนี้   หากภายหลังปรากฏ
วาผูไดรับการคัดเลือกไมมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับ
สมัคร ใหถือวาเปนผูที่ไมผานการคัดเลือกในครั้งนี้ 

   (2)  การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก  จะขึ้นบัญชีไวจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2554 แตถามี

การคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก  และไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว  บัญชีผูผานการคัดเลือก

ได ในครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
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10.  การบรรจุและแตงต้ัง    
                          ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนด

เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ระบุไวในประกาศรับสมัคร  

10.  เงื่อนไข  ขอความอื่น ๆ ที่ผูสมัครควรทราบ 
          ผูไดรับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนง 

ที่ไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกจากราชการ 

         สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส  ยุติธรรม    และ

เสมอภาค  ดังนั้น  หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก  หรือมี
พฤติการณในทํานองเดียวกันนี้  โปรดอยาไดหลงเชื่อ  และแจงใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
ดวย   

                             ประกาศ  ณ  วันที่  5   เมษายน   พ.ศ. 2554 
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