
 
ประกาศกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการท่ัวไป 

----------------------- 
ด"วยกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัด

จ"างเป�นพนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ"างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ5มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554      
ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป�นพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป โดยมี
รายละเอียด ดังต5อไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหน�ง กลุ�มงาน และรายละเอียดการจ�าง 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหน5ง กลุ5มงาน จํานวน
อัตรา 

ค5าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

1 เจ"าพนักงานธุรการ บริการ 2 12,240 
2 เจ"าพนักงานสาธารณสุข 

- ประกาศนียบัตร ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม5น"อยกว5า 
2 ปE ต5อจากมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงศึกษาวิชาสามัญ 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบัตรซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม5น"อยกว5า 
3 ปE ต5อจากมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงศึกษาวิชาสามัญ 

บริการ 1  
11,450 

 
12,240 

 

3 นักวิชาการตรวจสอบภายใน บริหารท่ัวไป 1 15,960 
4 นักวิเคราะห�นโยบายและแผน บริหารท่ัวไป 2 15,960 
5 นักวิเทศสัมพันธ� บริหารท่ัวไป 1 19,680 

รายละเอียดแต5ละตําแหน5งปรากฏอยู5ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท"ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม5ต่ํากว5า ๑๘ ปE (นับถึงวันปNดรับสมัคร) 

(๓)  ไม5เป�นบุคคลล"มละลาย 
           (๔)  ไม5เป�นผู"มีร5างกายทุพพลภาพจนไม5สามารถปฏิบัติหน"าท่ีได" ไร"ความสามารถ หรือ

จิตฟQRนเฟSอนไม5สมประกอบ หรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว"ในกฎหมายว5าด"วยระเบียบข"าราชการพลเรือน  
 (๕)  ไม5เป�นผู"ดํารงตําแหน5งข"าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ"าหน"าท่ีในพรรคการเมือง 

/(6)ไม5เป�น... 
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 (๖)  ไม5เป�นผู"เคยต"องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให"จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เว"นแต5เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได"กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (๗)  ไม5เป�นผู"เคยถูกลงโทษให"ออก ปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน5วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๘)  ไม5เป�นผู"เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข"ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน5วยงานอ่ืนของรัฐ 

2.2  ผู�สมัครเข�ารับการเลือกสรรต�องไม�เป/นโรคต�องห�ามตามกฎ ก.พ. ว�าด�วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได�แก� 
       -  วัณโรคในระยะแพร5กระจายเชื้อ 

  -  โรคเท"าช"างในระยะท่ีปรากฎอาการเป�นท่ีรังเกียจแก5สังคม 
  -  โรคติดยาเสพติดให"โทษ 
  -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  -  โรคติดต5อร"ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฎอาการเด5นชัดหรือรุนแรงและเป�นอุปสรรค

ต5อการปฏิบัติงานในหน"าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 หมายเหตุ  ผู�ผ�านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ�างจะต�องไม�เป�นข�าราชการหรือ

ลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของ
ราชการส�วนท�องถ่ิน และจะต�องนําใบรับรองแพทย) ซ่ึงออกให�ไม�เกิน ๑ เดือน และแสดงว�าไม�เป�นโรคท่ีต�องห�าม
ตาม กฎ ก.พ. ว�าด�วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด�วย 
     สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม�รับสมัครและไม�อาจเข�ารับการเลือกสรร               
เพ่ือจ�างเป�นพนักงานราชการท่ัวไป ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ<ายบริหารท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑                        
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ตามความในข�อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง      
                  ผู�มีสิทธิสมัครต�องมีวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�ง ในตําแหน�งท่ีสมัคร ดังรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้  

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ผู"ประสงค�จะสมัครสอบ สามารถสมัครได"ทางอินเตอร�เน็ต ตั้งแต�วันท่ี 6 กรกฎาคม 
๒๕๕6 ถึงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม5เว"นวันหยุดราชการ เฉพาะในวันท่ี 12 กรกฎาคม 
2556 ป;ดรับสมัครเวลา 16.30 น. ท่ี http://www.dtam.moph.go.th โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๓.๑.๑ ให"ผู"สมัครสอบเข"าไปท่ีเว็บไซต�กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือก http://www. dtam.moph.go.th เลือกท่ีเมนู “ข5าวรับสมัครงาน” เลือกหัวข"อ “ประกาศรับสมัคร
สอบเพ่ือจัดจ"างเป�นพนักงานราชการท่ัวไป”  

๓.๑.๒ ให"กรอกข"อความในใบสมัครให"ถูกต"องครบถ"วน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด
ระบบจะกําหนดแบบฟอร�มการชําระเงินผ5านเคาน�เตอร� บมจ. ธนาคารกรุงไทยให"โดยอัตโนมัติ 

๓.๑.๓ ให"พิมพ�แบบฟอร�มการชําระเงินในกระดาษ A ๔ จํานวน 1 แผ5น เพ่ือนําไปชําระเงิน 
หากไม5มีเครื่องพิมพ�ในขณะนั้น ให"ทําการบันทึกข"อมูลเก็บไว"ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข"อมูลเพ่ือนําไปพิมพ�
ในภายหลังในกรณีท่ีไม5สามารถพิมพ�แบบฟอร�มการชําระเงิน หรือบันทึกข"อมูลได" ผู"สมัครสามารถเข"าไปพิมพ�
แบบฟอร�มการชําระเงินหรือบันทึกข"อมูลลงในสื่อบันทึกข"อมูลใหม5ได"อีกแต�ไม�สามารถแก�ไขข�อมูลในการกรอก  
ใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ>แล�วได� 

/3.1.4ให"ผู"... 
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๓.๑.๔ ให"ผู"สมัครนําแบบฟอร�มการชําระเงิน (ข"อ ๓.๑.๓) ไปชําระเงินท่ีเคาน�เตอร� บมจ.  

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแต�วันท่ี 6 กรกฎาคม ๒๕๕6 ถึงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 ภายในวัน   
และเวลาทําการของทางธนาคารและให"เก็บหลักฐานการชําระเงินไว"เป�นหลักฐานด"วย การรับสมัครสอบจะมีผล
สมบูรณ�เม่ือชําระค5าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร"อยแล"ว 

ท้ังนี้ผู�สมัครมีสิทธิสมัครได�เพียงตําแหน�งเดียวเท�านั้น  
๓.๒ ค�าธรรมเนียมการสอบ 

๓.๒.๑ ผู"สมัครต"องเสียค5าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 300 บาท 
๓.๒.๒ ค5าธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บ จํานวน ๓๐ บาท 
ค5าธรรมเนียมจะไม5คืนให"ไม5ว5ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

3.3 เลขประจําตัวสอบ 
ผู"สมัครสอบท่ีชําระเงินค5าธรรมเนียมการสอบแล"ว จะได"รับเลขประจําตัวสอบโดยจะ

กําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงินค5าธรรมเนียมการสอบ และสามารถเข"าไปพิมพ�ใบสมัคร
พร"อมเลขประจําตัวสอบได" ต้ังแต5วันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 ทาง http://www. dtam.moph.go.th 

๓.4 เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
๓.๔.๑ การรับสมัครตามข้ันตอนข"างต"น ถือว5าผู"สมัครเป�นผู"ลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกต"องของข"อมูลดังกล5าวตามพระราชบัญญัติว5าด"วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู"สมัครจงใจ
กรอกข"อมูลอันเป�นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ"งความเท็จต5อเจ"าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

๓.๔.๒ ผู"สมัครเข"ารับการเลือกสรรจะต"องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว5าเป�นผู"มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต"องกรอก 
รายละเอียดต5างๆในใบสมัคร พร"อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให"ถูกต"องครบถ"วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน 
เกิดจากผู"สมัครไม5ว5าด"วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม5ตรงตามวุฒิของตําแหน5งท่ีสมัครอันมีผลทําให"ผู"สมัครไม5มี 
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล5าว ให"ถือว5าการรับสมัครและการได"เข"ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป�นโมฆะ 
สําหรับผู"นั้น และกรมพัฒนาการแพทย>แผนไทยและการแพทย>ทางเลือกจะไม�คืนค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๓.5 หลักฐานท่ีต�องย่ืนในวันเข�ารับการประเมิน ครั้งท่ี 1 (สอบข�อเขียน) 
    (๑) ใบสมัครท่ีพิมพ�จากอินเตอร�เน็ตให"ติดรูปถ5ายหน"าตรง ไม5สวมหมวกและไม5สวม
แว5นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ5ายไม5เกิน ๑ ปE (นับถึงวันปNดรับสมัคร)  
   (2) หลักฐานการชําระเงินค5าธรรมเนียมท่ีได"รับจากธนาคาร 
   (3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ"าหน"าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ5าย ลายมือชื่อ 
และเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ชัดเจน  

๓.6 หลักฐานท่ีต�องย่ืนในวันเข�ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ>) 
 (๑) ใบสมัครท่ีพิมพ�จากอินเตอร�เน็ตให"ติดรูปถ5ายหน"าตรง ไม5สวมหมวกและไม5สวม

แว5นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ5ายไม5เกิน ๑ ปE (นับถึงวันปNดรับสมัคร)  
 (๒) สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว5าเป�นผู"มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับตําแหน5งท่ีสมัคร จํานวนอย5างละ ๒ ฉบับ โดยจะต"องสําเร็จการศึกษาและได"รับอนุมัติจากผู"มี
อํานาจภายในวันปNดรับสมัคร คือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556  

 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ"าน จํานวนอย5างละ ๑ ฉบับ 
 (4) สําเนาหลักฐานท่ีแสดงว5าเป�นผู"ผ5านการเกณฑ�ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป�นต"น) 

หรือได"รับการยกเว"น จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู"สมัครเพศชาย)  
/5.สําเนา... 
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 (5) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช5น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู"สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม5ตรงกัน) หนังสือรับรองประสบการณ�ในการ
ทํางานท่ีเก่ียวข"องกับตําแหน5งท่ีประกาศรับสมัคร (ถ"ามี) อย5างละ ๑ ฉบับ  

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให"ผู"สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต"อง พร"อมลงชื่อกํากับ 
และให"นําหลักฐานทุกฉบับใส5ซองสีน้ําตาลขนาด A ๔ (๙ x ๑๒ นิ้ว) พร"อมท้ังเขียนเลขประจําตัวสอบไว"หน"าซองด"วย  

๔. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความรู�ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 

กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิเข"ารับการ
ประเมินความรู"ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2556 ณ กลุ5มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือก และทางเว็บไซต� http://www.dtam.moph.go.th 

๕. หลักเกณฑ>และวิธีการเลือกสรร 
ผู"สมัครต"องได"รับการประเมินความรู"ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังนี้ 
๕.๑ ประเมินความรู"ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี 1 คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ทดสอบโดยวิธีการสอบข"อเขียน ดังต5อไปนี้ 
ตําแหน5งเจ"าพนักงานธุรการ 
- ความรู"เก่ียวกับบทบาทหน"าท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ

การแพทย�ทางเลือก 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว5าด"วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู"เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ"างและการพัสดุ 
- ความรู"ท่ัวไปเก่ียวกับระบบราชการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"องกับตําแหน5ง 

ตําแหน5งเจ"าพนักงานสาธารณสุข (วุฒิแพทย�แผนไทย) 
- ความรู"เก่ียวกับบทบาทหน"าท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ

การแพทย�ทางเลือก 
- ความรู"เก่ียวกับงานด"านสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา การแพทย�

แผนไทย และการแพทย�แผนไทยประยุกต� 
- ความรู"ท่ัวไปเก่ียวกับระบบราชการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"องกับตําแหน5ง 
ตําแหน5งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- ความรู"เก่ียวกับบทบาทหน"าท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ

การแพทย�ทางเลือก 
- ความรู"เก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารงบประมาณ 

การเงิน พัสดุและทรัพย�สิน  
- ความรู"ท่ัวไปเก่ียวกับระบบราชการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"องกับตําแหน5ง 
ตําแหน5งนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
- ความรู"เก่ียวกับบทบาทหน"าท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ

การแพทย�ทางเลือก 
- ความรู"เก่ียวกับการวิเคราะห�นโยบายและการวางแผน  
- ความรู"เก่ียวกับสถานการณ�เศรษฐกิจการเมือง และสังคมท้ังในและต5างประเทศ  
- ความรู"ท่ัวไปเก่ียวกับระบบราชการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"องกับตําแหน5ง 

/ตําแหน5งนัก... 



- 5 - 

ตําแหน5งนักวิเทศสัมพันธ� 
- ความรู"เก่ียวกับบทบาทหน"าท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ

การแพทย�ทางเลือก 
- ความรู"เก่ียวกับวิเทศสัมพันธ� สามารถพูด อ5าน เขียน แปล ร5างโต"ตอบหนังสือ

ภาษาต5างประเทศได" 
- ความรู"ท่ัวไปเก่ียวกับระบบราชการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"องกับตําแหน5ง 

๖. เกณฑ>การตัดสิน 
ผู"ท่ีจะถือว5าเป�นผู"ท่ีผ5านการเลือกสรรจะต"องเป�นผู"ท่ีได"คะแนนในการประเมินความรู"

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต5ละครั้งไม5ตํ่ากว5าร"อยละ ๖๐ 
ผู"ท่ีจะถือว5าเป�นผู"มีสิทธิ์เข"ารับการประเมินความรู"ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๒ 

จะต"องเป�นผู"ท่ีสอบได"คะแนนในการประเมินความรู"ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ไม5ตํ่ากว5าร"อยละ ๖๐ 
การจัดจ"างจะเป�นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได" กรณีท่ีมีการประเมินความรู"ความสามารถ

ทักษะและสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู"ท่ีได"คะแนนการประเมินความรู"ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ท้ัง ๒ ครั้งรวมกันมากกว5าเป�นผู"อยู5ในลําดับท่ีสูงกว5าถ"าได"คะแนนเท5ากัน จะให"ผู"ท่ีได"คะแนนจากการ
ประเมินความรู"ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๒ มากกว5าเป�นผู"อยู5ในลําดับท่ีสูงกว5า และหากคะแนนใน
การประเมินความรู"ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๒ เท5ากัน จะให"ผู"ได"รับหมายเลขประจําตัวสอบก5อน
เป�นผู"อยู5ในลําดับท่ีสูงกว5า 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 
    กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู"ผ5านการเลือกสรร

ตามลําดับคะแนนประเมินสมรรถนะ ณ กลุ5มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก และทางเว็บไซต� http://www.dtam.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล5าวให"เป�นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือเลือกสรรครบกําหนด 2 ปE นับแต5วันข้ึนบัญชี หรือนับแต5วันประกาศรับสมัครในตําแหน5ง
ท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม5 แล"วแต5กรณี 

๘. การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
ผู"ผ5านการเลือกสรรและได"รับการจ"าง จะต"องทําสัญญาจ"างเป�นพนักงานราชการ ประเภท

ท่ัวไป ของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ตามท่ีกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือกจะกําหนด และตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ปEงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 
(จ"างถึง 30 กันยายน 2559) 

9. ข�อความอ่ืน ๆ ท่ีผู�สมัครควรทราบ  
กรมพัฒนาการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือกดําเนินการเลือกสรรด�วยความโปร�งใส 

ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู�ใดแอบอ�างว�าสามารถช�วยเหลือให�ท�านได�รับการเลือกสรร หรือมีพฤติการณ) 
ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย�าได�หลงเชื่อ และแจ�งให�อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือก
ทราบด�วย 

ประกาศ ณ วันท่ี  28  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6  
 

 
 
 

 

ลงชื่อ  ปภัสสร  เจียมบุญศรี 
(นายปภัสสร  เจียมบุญศรี) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

 



รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป กรมพัฒนาการแพทย>แผนไทยและการแพทย>ทางเลือก 

ลงวันท่ี  28 มิถุนายน ๒๕๕6 

1. ตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซ่ึงมีลักษณะงาน ท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการร5าง โต"ตอบ บันทึกย5อเรื่อง 
ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย�สินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
ครุภัณฑ� การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมข"อมูล
หรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู"ปฏิบัติงานระดับต"นซ่ึงไม5จําเป�นต"องใช"ผู"สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด"านธุรการ สารบรรณ หรือบริการท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอย5าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต"การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได"รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด"านต5างๆ ดังนี้ 

๑. ด�านการปฏิบัติการ 
(๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เช5น การรับส5ง ลงทะเบียน ร5างหนังสือ

โต"ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข"อมูลเพ่ือสนับสนุนให"งานต5าง ๆ ดําเนินไปได"โดยสะดวกราบรื่น และมี
หลักฐานตรวจสอบได" 

(๒) รวบรวมข"อมูล  จัดเก็บข"อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวกต5อ
การค"นหา และเป�นหลักฐานทางราชการ 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ�ของสํานักงาน เพ่ือให"มีอุปกรณีท่ีมีคุณภาพไว"ใช"งาน และอยู5ใน
สภาพพร"อมใช"งาน 

(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข"อมูลต5างๆ นําเสนอต5อผู"บังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช"
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต5อไป 

๒. ด�านการบริการ 
(๑) ติดต5อประสานงานกับบุคคลภายในหน5วยงานเดียวกันหรือหน5วยงานท่ีเก่ียวข"องเพ่ือให"การ

ปฏิบัติงานเป�นไปด"วยความราบรื่น 
(๒) ให"บริการข"อมูลแก5ผู"มาติดต5อราชการ เพ่ือให"ได"รับข"อมูลท่ีจะนําไปใช"ประโยชน�ได"ต5อไป 
(๓) ผลิตเอกสารต5างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน5วยงาน และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนท่ี

เก่ียวข"องตามท่ีได"รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

ได"รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย5างอ่ืนท่ีเทียบได"ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 



2. ตําแหน�งเจ�าพนักงานสาธารณสุข (วุฒิแพทย>แผนไทย) 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ สาธารณสุขแบบผสมผสาน ท้ังการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต"น การฟSqนฟูสุขภาพ การควบคุมปrองกันโรค การส5งเสริมสุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล 
ซ่ึงรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม5และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดล"อม งานให"สุข
ศึกษาและภูมิคุ"มกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด"านระบาดวิทยา งานเผยแพร5 
อบรม สาธิต ให"ความรู"ด"านสาธารณสุขมูลฐานแก5เจ"าหน"าท่ี ผู"นําท"องถ่ินชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครท่ี
ปฏิบัติงานด"านสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานในลักษณะส5งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของหน5วยงานสาธารณสุขใน
ระดับต5าง ๆ ประสานงานให"ความร5วมมือกับแพทย� หรือเจ"าหน"าท่ีฝtายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข รวมท้ัง
ร5วมปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สํารวจ และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู"ปฏิบัติงานระดับต"น ซ่ึงไม5จําเป�นต"องใช"ผู"สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด"านการสาธารณสุข ด"านการแพทย�แผนไทย ตามแนวทาง แบบอย5าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต"การ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได"รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด"านต5างๆ ดังนี้ 

๑. ด�านการปฏิบัติการ 
(๑) ให"บริการในงานด"านสาธารณสุข เพ่ือให"ประชาชนได"รับบริการท่ีมีมาตรฐานและสุขภาวะท่ีดี 
(๒) ให"บริการในงานด"านการแพทย�แผนไทยเพ่ือให"ประชาชนได"รับบริการท่ีมีมาตรฐาน 
(๓) ให"บริการวิชาการเก่ียวกับการแพทย�แผนไทย 
(๔) เก็บรวบรวมข"อมูล เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอเจ"าหน"าท่ีระดับสูงข้ึนไป 
(๕) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑ�เครื่องมืออุปกรณ� เพ่ือให"อยู5ในสภาพพร"อมใช"งานและเป�นไปตามมาตรฐาน 
(๖) ศึกษา ค"นคว"า สืบค"นข"อมูลด"านการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก เพ่ือสนับสนุนงาน

เผยแพร5ข"อมูลข5าวสารขององค�กร 
๒. ด�านการบริการ 

(๑)  ให"ความรู" ประชาสัมพันธ� ในงานด"านสาธารณสุขเบ้ืองต"น แก5ประชาชน เพ่ือใช"ในการดูแล
สุขภาพตนเองได"อย5างเหมาะสม 

(๒)  ให"บริการด"านการแพทย�แผนไทยและแนะนําข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะด"าน
การแพทย�แผนไทยเบ้ืองต"นได"อย5างมีประสิทธิภาพ 

(3) ประสานงานกับบุคคลภายในหน5วยงานเดียวกัน เพ่ือให"การดําเนินงานเป�นไปอย5างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 

(4)  มีความรู"ด"านการประชาสัมพันธ�  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
มีคุณวุฒิอย5างใดอย5างหนึ่งดังต5อไปนี้ 

๑.  ได"รับประกาศนียบัตรทางการแพทย�แผนไทย การแพทย�แผนไทยประยุกต� ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา
ไม5น"อยกว5า ๒ ปE ต5อจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย5างอ่ืนท่ีเทียบได"ในระดับเดียวกัน 

๒.  ได"รับประกาศนียบัตรทางการแพทย�แผนไทย การแพทย�แผนไทยประยุกต� ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา
ไม5น"อยกว5า ๓ ปE ต5อจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย5างอ่ืนท่ีเทียบได"ในระดับเดียวกัน 

๓.  ได"รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย�แผนไทย การแพทย�แผนไทยประยุกต� หรือคุณวุฒิ
อย5างอ่ืนท่ีเทียบได"ในระดับเดียวกัน  



3. ตําแหน�งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานตรวจสอบปrองกันการรั่วไหลเสียหายในการใช"จ5ายเงินและทรัพย�สินของทางราชการ          
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะท่ีเป�นเครื่องมือของผู"บริหาร ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน5วยงานใน
สังกัดของส5วนราชการ ให"สอดคล"องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส5วนราชการ กําหนดหลักเกณฑ�    
การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ 
เสนอแนะนโยบายแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู"ปฏิบัติงานระดับต"น โดยใช"ความรู" ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด"านตรวจสอบภายใน ภายใต"การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได"รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด"านต5างๆ ดังนี้  

๑. ด�านการปฏิบัติการ 
(๑) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต"องและความน5าเชื่อถือของข"อมูล ตัวเลข หลักฐานการทํา

สัญญา และเอกสารต5างๆ ทางด"านการเงิน การบัญชี เพ่ือให"การตรวจสอบดําเนินไปอย5างถูกต"องและได"ผลตรงกับ
หลักฐานท่ีเกิดข้ึนจริง 

(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย�สิน รวมท้ัง  
การบริหารด"านอ่ืนๆ ของส5วนราชการ เพ่ือดูแลให"การใช"งบประมาณและทรัพยากรเป�นไปอย5างประหยัด                
มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด 

(๓) จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอข"อตรวจพบและข"อเสนอแนะให"ผู"บังคับบัญชา
หรือหน5วยงานต"นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน 

๒. ด�านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบร5วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน5วยงานหรือโครงการ เพ่ือให"

การดําเนินงานเป�นไปตามเปrาหมาย ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
๓. ด�านการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานร5วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน5วยงาน เพ่ือให"เกิดความร5วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว" 

(๑) ชี้แจงและให"รายละเอียดเก่ียวกับข"อมูล ข"อเท็จจริง แก5บุคคลหรือหน5วยงานท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือสร"าง
ความเข"าใจหรือความร5วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได"รับมอบหมาย 

4. ด�านการบริการ 
(๑) ฝvกอบรม ให"คําปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก5หน5วยรับตรวจและเจ"าหน"าท่ี

ระดับรองลงมา และตอบข"อซักถามและชี้แจงเรื่องต5างๆ เก่ียวกับงานในหน"าท่ี พร"อมท้ังช5วยแก"ปQญหาข"อขัดแย"งใน
หน5วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให"การปฏิบัติงานถูกต"องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(๒) ให"คําแนะนํา ตอบปQญหา และชี้แจงเก่ียวกับงานตรวจสอบภายในท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบ้ืองต"นแก5หน5วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให"ผู"ท่ีสนใจได"ทราบข"อมูลและความรู"ต5างๆ ท่ีเป�น
ประโยชน� 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร) หรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน 



4. ตําแหน�งนักวิเคราะห>นโยบายและแผน 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห�นโยบายและการวางแผน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา
วิเคราะห� วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เก่ียวกับนโยบายและเปrาหมายของส5วนราชการ 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคงในระดับประเทศ 
รวมถึงประเด็นปQญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท้ังในและต5างประเทศ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย 
จัดทําแผนหรือโครงการของส5วนราชการ หรือใช"เป�นข"อมูลสําหรับกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาในระดับประเทศ 
แล"วแต5กรณี และปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 
หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู"ปฏิบัติงานระดับต"น โดยใช"ความรู" ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห�นโยบายและการวางแผน ภายใต"การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได"รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด"านต5างๆ ดังนี้  

๑. ด�านการปฏิบัติการ 
(๑) รวบรวม วิเคราะห� และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ�เศรษฐกิจการเมือง และ

สังคมท้ังในและต5างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปrาหมายของส5วนราชการ หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง 

(๒) รวบรวมข"อมูล และศึกษาวิเคราะห�เบ้ืองต"น เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ�ของส5วน
ราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให"
สามารถบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว" 

(๓) วิเคราะห�นโยบายของส5วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง และเสนอข"อคิดเห็น เพ่ือช5วยจัดทําแผนการปฏิบัติงานแผนงาน โครงการ 
หรือ กิจกรรมได"ตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว" 

(๔) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข"อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปQญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท้ังในและต5างประเทศ เพ่ือเป�นข"อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร� 

(๕) ศึกษาวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว5างยุทธศาสตร�และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประกอบการเสนอแนะ
แนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร�และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให"สอดคล"องไปในแนวทางเดียวกัน 

๒. ด�านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบร5วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน5วยงานหรือโครงการ เพ่ือให"

การดําเนินงานเป�นไปตามเปrาหมาย ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
๓. ด�านการประสานงาน 

(๒) ประสานการทํางานร5วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน5วยงาน เพ่ือให"เกิดความร5วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว" 

(๓) ชี้แจงและให"รายละเอียดเก่ียวกับข"อมูล ข"อเท็จจริง แก5บุคคลหรือหน5วยงานท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือสร"าง
ความเข"าใจหรือความร5วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได"รับมอบหมาย 

๔. ด�านการบริการ 
(๑) รวบรวมข"อมูล เพ่ือเผยแพร5และถ5ายทอดองค�ความรู"ท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ 
(๒) ให"คําปรึกษา แนะนํา ตอบปQญหา และชี้แจงเรื่องต5างๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผนเพ่ือ

แก"ปQญหาในการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

ได"รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาศิลปศาสตร� สาขาวิชารัฐศาสตร� สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� หรือคุณวุฒิ
อย5างอ่ืนท่ีเทียบได"ในระดับเดียวกัน  



5. ตําแหน�งนักวิเทศสัมพันธ> 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิเทศสัมพันธ� ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการติดต5อประสานงานกับองค�การโลก  
องค�การระหว5างประเทศ ผู"เชี่ยวชาญหรือเจ"าหน"าท่ีต5างประเทศ หน5วยชํานัญพิเศษต5างๆ ตลอดจนการแปล
เอกสารและร5างโต"ตอบหนังสือภาษาต5างประเทศและปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง   

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู"ปฏิบัติงานระดับต"นท่ีต"องใช"ความรู" ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  
ปฏิบัติงานด"านวิเทศสัมพันธ� ภายใต"การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได"รับมอบหมายโดย    
มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด"านต5างๆ ดังนี้ 

๑. ด�านการปฏิบัติการ 
(๑) ร5าง โต"ตอบหนังสือเป�นภาษาต5างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต5างประเทศ  

เพ่ือใช"ในการติดต5อประสานงานกับองค�กรระหว5างประเทศ 
(๑) รวบรวมข"อมูล วิเคราะห�และติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงานการประชุมความ

ร5วมมือระหว5างประเทศ เพ่ือนําเสนอผู"บังคับบัญชา 
(๒) จัดเตรียมข"อมูลสําหรับการเจรจาความร5วมมือทางวิชาการกับต5างประเทศ เพ่ือให"การประชุม

เจรจาบรรลุผลตามเปrาหมายท่ีกําหนด 
(๓) ส5งเสริม สนันสนุน ดําเนินการเก่ียวกับทุนการศึกษา ฝvกอบรม ดูงาน ผู"เชี่ยวชาญ วัสดุ  อุปกรณ�  

อาสาสมัคร  องค�การพัฒนาเอกชนและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข"องกับงานความร5วมมือ  เพ่ือให"การดําเนินการเป�นไป      
ด"วยความราบรื่น 

๒. ด�านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร5วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน5วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให"การดําเนินงานเป�นไปตามเปrาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
๓. ด�านการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานร5วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน5วยงาน เพ่ือให"เกิดความร5วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

(๒) ชี้แจงและให"รายรายละเอียดเก่ียวกับข"อมูล ข"อเท็จจริง แก5บุคคลหรือหน5วยงานท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือ
สร"างความเข"าใจหรือความร5วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได"รับมอบหมาย 

๔. ด�านการบริการ 
(๑) เผยแพร5ความรู"ท่ัวไปด"านการต5างประเทศแก5ผู"มาติดต5อ เพ่ือให"เกิดความเข"าใจอันดีและถูกต"อง  

เผยแพร5ความรู" ให"คําปรึกษาและชี้แจงตอบปQญหาด"านการต5างประเทศแก5ผู"ท่ีมาติดต5อเพ่ือให"เกิดความเข"าใจอันดี
และถูกต"องตามระเบียบกฎหมาย 

(๒) รวบรวมข"อมูลเก่ียวกับงานด"านต5างประเทศ เพ่ือจัดทําเป�นฐานข"อมูล 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
ได"รับปริญญาโททางศิลปศาสตร ในสาขาหรือวิชา ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนา 

หรือภาษาศาสตร�ประยุกต� หรือภาษาศาสตร� หรือคุณวุฒิอย5างอ่ืนท่ีเทียบได"ในระดับเดียวกัน 

 


