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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
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ7มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554      
ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป นพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป โดยมี
รายละเอียด ดังต7อไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหน�ง กลุ�มงาน และรายละเอียดการจ�าง 
 ตําแหน�ง   เจ%าพนักงานพัสดุ สังกัดกลุ7มงานคลังและพัสดุ สํานักบริหาร 

กลุ�มงาน   กลุ7มงานบริการ 
อัตราว�าง    ๑ อัตรา 
ค�าตอบแทน  

คุณวุฒิ ค7าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ของส7วนราชการต7างๆท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไว%ไม7น%อยกว7า 3 ปE
ต7อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  

13,800 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 
(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส7วนราชการต7างๆ ท่ีมี
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม7น%อยกว7า 2 ปE ต7อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม7น%อยกว7า 4 ปE ต7อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต%น หรือเทียบเท7า 

13,010 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรท่ีมีหลักสูตรกําหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม7น%อยกว7า 1 ปEต7อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือไม7น%อยกว7า 3 ปE ต7อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต%น หรือ
เทียบเท7า  

11,280 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ตามรายละเอียดแนบท%ายประกาศ  
สิทธิประโยชน)  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว7าด%วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจ�าง  นับต้ังแต7วันทําสัญญาจ%าง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม7ต่ํากว7า ๑๘ ปE (นับถึงวันปOดรับสมัคร) 
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(๓)  ไม7เป นบุคคลล%มละลาย 
           (๔)  ไม7เป นผู%มีร7างกายทุพพลภาพจนไม7สามารถปฏิบัติหน%าท่ีได% ไร%ความสามารถ หรือ

จิตฟRSนเฟTอนไม7สมประกอบ หรือเป นโรคตามท่ีกําหนดไว%ในกฎหมายว7าด%วยระเบียบข%าราชการพลเรือน  
 (๕)  ไม7เป นผู%ดํารงตําแหน7งข%าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ%าหน%าท่ีในพรรคการเมือง 

 (๖)  ไม7เป นผู%เคยต%องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให%จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว%นแต7เป นโทษสําหรับความผิดท่ีได%กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (๗)  ไม7เป นผู%เคยถูกลงโทษให%ออก ปลดออก หรือไล7ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน7วยงานอ่ืนของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผู%ผ7านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ%างจะต%องไม7เป นข%าราชการหรือ
ลูกจ%างของส7วนราชการ พนักงานหรือลูกจ%างของหน7วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ%างของ
ราชการส7วนท%องถ่ิน และจะต%องนําใบรับรองแพทย� ซ่ึงออกให%ไม7เกิน ๑ เดือน และแสดงว7าไม7เป นโรคท่ีต%องห%าม
ตาม กฎ ก.พ. ว7าด%วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด%วย 
 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง   
มีคุณวุฒิอย7างใดอย7างหนึ่งดังต7อไปนี้ 

          ๑.ได%รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือ 
    2. ได%รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในสาขาวิชาการบัญชีและการธนาคาร การ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ คอมพิวเตอร�ธุรกิจ การ
จัดการท่ัวไป การจัดการสํานักงาน เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟYา เทคนิควิศวกรรมไฟฟYา เทคนิควิศวกรรม
สถาปRตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก7อสร%าง หรือ 
    3. ได%รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการท่ัวไป การจัดการสํานักงานโยธา เทคนิคสถาปRตยกรรม 
การก7อสร%าง ไฟฟYากําลัง อิเล็กทรอนิคส� 
  

  ๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
       ผู%ประสงค�จะสมัครสอบ สมัครได%ทางอินเตอร�เน็ต ตั้งแต�วันที่ 18 กุมภาพันธ) ถึงวันท่ี 

24 กุมภาพันธ) ๒๕๕7  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม7เว%นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้  
    (๑) เปOดเว็บไซค�ของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
www.dtam.moph.go.th เลือกท่ีเมนู “ข7าวรับสมัครงาน” เลือกหัวข%อ “ประกาศรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ%างเป น
พนักงานราชการท่ัวไป” หรือ http://job.dtam.moph.go.th     

 (๒) กรอกข%อความให%ถูกต%องและครบถ%วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร�มการชําระเงินผ7านเคาน�เตอร� บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให%โดยอัตโนมัติ   

 (๓) พิมพ�แบบฟอร�มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน ๑ แผ7น หรือหากไม7
มีเครื่องพิมพ�ในขณะนั้น ให%บันทึกข%อมูลเก็บไว%ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข%อมูล  

(๔) นําแบบฟอร�มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน�เตอร� บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต�วันที่ 18 กุมภาพันธ) ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ) ๒๕๕7 ภายในเวลาทําการของ
ธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ�เม่ือชําระค7าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร%อยแล%ว  
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3.2 ค7าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท  ซ่ึงประกอบด%วย  
 (๑) ค7าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท  
 (๒) ค7าธรรมเนียมธนาคารรวมค7าบริการทางอินเตอร�เน็ต ๓๐ บาท  
      (อัตราเดียวกันท่ัวประเทศ) 
      ค�าธรรมเนียมจะไม�จ�ายคืนให�ไม�ว�ากรณีใดๆท้ังส้ิน     
3.3 ผู%สมัครสอบท่ีชําระค7าธรรมเนียมการสอบแล%ว หลังจากปOดรับสมัครสอบระบบจะออก

เลขประจําตัวสอบให%โดยเรียงตามลําดับการชําระค7าธรรมเนียมสอบ  
3.4 ผู%สมัครสอบท่ีชําระค7าธรรมเนียมการสอบแล%ว สามารถตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ และ

พิมพ�ใบสมัครสอบได%ต้ังแต7วันท่ี 28 กุมภาพันธ) ๒๕๕7 เป นต%นไป โดยเข%าไปท่ีเว็บไซค�ของกรมพัฒนาการแพทย�
แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th  หัวข%อย7อย 
“ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ�ใบสมัคร”ใส7เลขประจําตัวประชาชน เพ่ือค%นหาเลขประจําตัวสอบ เม่ือได%รับเลข
ประจําตัวสอบแล%ว ให%พิมพ�ใบสมัครท่ีมีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ7ายหน%าตรง ไม7สวมหมวก ไม7สวมแว7นตาดํา 
ซ่ึงถ7ายไว%ไม7เกิน ๑ ปE ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร%อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให%ครบถ%วน และนํามายื่นในวันเข%า
รับการประเมิน ครั้งท่ี 1 (สอบข%อเขียน) 

สําหรับผู%สมัครสอบท่ีชําระค7าธรรมเนียมการสอบแล%วแต7ไม7มีเลขประจําตัวสอบให%นํา
หลักฐานการชําระเงินไปติดต7อท่ี กลุ7มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก อาคาร ๓ ชั ้น ๒ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท� อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ภายในวันท่ี 4 มีนาคม ๒๕๕๗ ในวัน และเวลาราชการ  

3.5 เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
๓.5.๑ การรับสมัครตามข้ันตอนข%างต%น ถือว7าผู%สมัครเป นผู%ลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกต%องของข%อมูลดังกล7าวตามพระราชบัญญัติว7าด%วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู%สมัครจงใจ
กรอกข%อมูลอันเป นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ%งความเท็จต7อเจ%าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

๓.5.๒ ผู%สมัครเข%ารับการเลือกสรรจะต%องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว7าเป นผู%มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน7งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต%องกรอก 
รายละเอียดต7างๆในใบสมัคร พร%อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให%ถูกต%องครบถ%วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน 
เกิดจากผู%สมัครไม7ว7าด%วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม7ตรงตามวุฒิของตําแหน7งท่ีสมัครอันมีผลทําให%ผู%สมัครไม7มี 
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล7าว ให%ถือว7าการรับสมัครและการได%เข%ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป นโมฆะ 
สําหรับผู%นั้น และกรมพัฒนาการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือกจะไม�คืนค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

 ๓.6 หลักฐานท่ีต�องย่ืนในวันเข�ารับการประเมิน ครั้งท่ี 1 (สอบข�อเขียน) 
     3.6.1 ใบสมัครท่ีมีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ�ายหน%าตรง ไม7สวมหมวก ไม7สวม
แว7นตาดํา ซ่ึงถ7ายไว%ไม7เกิน ๑ ปE ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร�อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให%ครบถ%วน  
       3.6.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ%าหน%าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ7าย 
ลายมือชื่อและเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน  
 ๓.7 หลักฐานท่ีต�องย่ืนในวันเข�ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ)) 
         เมื่อกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ประกาศรายชื่อผู%สมัคร
สอบท่ีสอบผ7านประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี 1 โดยได%รับคะแนนไม7ตํ่ากว7าร%อยละ ๖๐ 
แล%วจะกําหนดให%ผู%ท่ีมีรายชื่อดังกล7าวนําเอกสารมาย่ืนท่ีกรมพัฒนาการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือก ดังนี้ 

 (๑) ใบสมัครท่ีพิมพ�จากอินเตอร�เน็ตให%ติดรูปถ7ายหน%าตรง ไม7สวมหมวกและไม7สวม
แว7นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ7ายไม7เกิน ๑ ปE (นับถึงวันปOดรับสมัคร)  
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 (๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ีแสดงว7าเป นผู%มี
คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน7งท่ีประกาศรับสมัคร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อย7างใดอย7างหนึ่ง จํานวนอย7างละ ๒ ฉบับ ท้ังนี้ ผู%ท่ีจะถือว7าเป นผู%สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของ 
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เป นเกณฑ� โดยจะต%องสําเร็จการศึกษา และได%รับอนุมัติจากผู%มีอํานาจอนุมัติภายในวันปOดรับสมัคร คือวันท่ี 
24 กุมภาพันธ� 2557 
     กรณียังไม7สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล7าวมายื่นพร%อมใบสมัครได% ก็ให%นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาออกให%โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ี ท่ีได%รับอนุ มัติปริญญาบัตร   
ซ่ึงจะต%องอยู7ภายในกําหนดวันปOดรับสมัครมายื่นแทนก็ได% 
     (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ%าน จํานวนอย7างละ ๑ ฉบับ 

 (4) สําเนาหลักฐานท่ีแสดงว7าเป นผู%ผ7านการเกณฑ�ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป นต%น) 
หรือได%รับการยกเว%น จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู%สมัครเพศชาย)  

 (5) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช7น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู%สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม7ตรงกัน) หนังสือรับรองประสบการณ�ในการทํางาน
ท่ีเก่ียวข%องกับตําแหน7งท่ีประกาศรับสมัคร (ถ%ามี) อย7างละ ๑ ฉบับ  

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให%ผู%สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต%อง พร%อมลงชื่อกํากับ 
และให%นําหลักฐานทุกฉบับใส7ซองสีน้ําตาลขนาด 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%า
รับการประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ) ๒๕๕7 ณ กลุ7มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ หรือท่ี www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.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 ดังต7อไปนี้ 
            - ความรู%เก่ียวกับบทบาทหน%าท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�

ทางเลือก 
  - ความรู%ท่ัวไปเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ%างและการพัสดุ 

 - ความรู%ท่ัวไปเก่ียวกับระบบราชการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%องกับตําแหน7ง 
 ๕.๒ ประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๒ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ� (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ท้ังนี้ ผู
สมัครจะเข
ารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ก�อน และ

เม่ือสอบผ�านครั้งท่ี ๑ แล
ว จึงจะมีสิทธิเข
ารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒  
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๖. เกณฑ)การตัดสิน 
ผู% ท่ีจะถือว7าเป นผู% ท่ีผ7านการเลือกสรรจะต%องเป นผู% ท่ีได%คะแนนในการประเมินความรู%

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต7ละครั้งไม7ตํ่ากว7าร%อยละ ๖๐ 
ผู%ท่ีจะถือว7าเป นผู%มีสิทธิ์เข%ารับการประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๒

จะต%องเป นผู%ท่ีสอบได%คะแนนในการประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ไม7ตํ่ากว7าร%อยละ ๖๐ 
การจัดจ%างจะเป นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได% กรณีท่ีมีการประเมินความรู%ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ๒ 
ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู%ท่ีได%คะแนนการประเมินความรู%ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท้ัง ๒ ครั้งรวมกัน
มากกว7าเป นผู%อยู7ในลําดับท่ีสูงกว7าถ%าได%คะแนนเท7ากัน จะให%ผู%ท่ีได%คะแนนจากการประเมินความรู%ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๒ มากกว7าเป นผู%อยู7ในลําดับท่ีสูงกว7า และหากคะแนนในการประเมินความรู%ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะครั้งท่ี ๒ เท7ากัน จะให%ผู%ได%รับหมายเลขประจําตัวสอบก7อนเป นผู%อยู7ในลําดับท่ีสูงกว7า 

 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 
    กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู%ผ7านการ

เลือกสรรตามลําดับคะแนนประเมินสมรรถนะ ณ กลุ7มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย�
แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก หรือท่ี www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล7าวให%เป นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือเลือกสรรครบกําหนด 2 ปE นับแต7วันข้ึนบัญชี หรือนับแต7วัน
ประกาศรับสมัครในตําแหน7งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม7 แล%วแต7กรณี 

๘. การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
ผู%ผ7านการเลือกสรรและได%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%วยความโปร7งใส 

ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู%ใดแอบอ%างว7าสามารถช7วยเหลือให%ท7านได%รับการเลือกสรร หรือมีพฤติการณ� 
ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย�าได%หลงเชื่อ และแจ%งให%อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก
ทราบด%วย 

ประกาศ ณ วันท่ี  6 กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕7  
   (ลงชื่อ)  ปภัสสร เจียมบุญศรี 
                       (นายปภัสสร เจียมบุญศรี)  
                รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี 

                                      กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป กรมพัฒนาการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือก 

ลงวันท่ี  6 กุมภาพันธ) 2557 

ตําแหน�งเจ�าพนักงานพัสดุ 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางการพัสดุท่ัวไปของส7วนราชการ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือ การ
เบิกจ7าย การเก็บรักษา การซ7อมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐาน
และเอกสารเก่ียวกับพัสดุ การแทงจําหน7ายพัสดุท่ีชํารุด การทําสัญญา การต7ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลง
สัญญาซ้ือ หรือสัญญาจ%าง และปฏิบัติหน%าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข%อง   

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู%ปฏิบัติงานระดับต%นซ่ึงไม7จําเป นต%องใช%ผู%สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด%านพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย7าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต%การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได%รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด%านต7างๆ ดังนี้  

๑. ด�านการปฏิบัติการ 
(๑) ปฏิบัติงานข้ันต%นเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซ้ือ ว7าจ%าง การเก็บรักษา นําส7ง การซ7อมแซม 

และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ� อุปกรณ�เครื่องมือเครื่องใช%ต7างๆ เพ่ือให%อยู7ในสภาพดีพร%อมต7อการใช%งาน 
(๒) ทําทะเบียนการเบิกจ7ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ เพ่ือ

รวบรวมไว%เป นข%อมูลในการดําเนินงาน 
(๓) ร7างและตรวจซ้ือสัญญาซ้ือ สัญญาจ%าง หนังสือโต%ตอบ บันทึกย7อเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือเป น

หลักฐานในการดําเนินงาน 
(๔) รายงานสรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอผู%บังคับบัญชาใน

หน7วยงาน 
(๕) ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร7วมพัฒนาให%ระเบียบการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
(๖) ชี้แจงรายละเอียดข%อเท็จจริงเก่ียวกับงานพัสดุให%การปฏิบัติงานมีความโปร7งใส ตรวจสอบได% 

๒. ด�านการบริการ 
(๑)  ให%คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู7ในความรับผิดชอบแก7ผู%ร7วมงานหรือ

หน7วยงานท่ีเก่ียวข%อง เพ่ือความเข%าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให%การดําเนินงานสําเร็จลุล7วง 
(๒)   ประสานงานกับบุคคลภายในหน7วยงานเดียวกัน ต7างหน7วยงาน หรือประชาชนท่ัวไปเพ่ือให%

บริการ หรือขอความช7วยเหลือในด%านท่ีตนรับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
มีคุณวุฒิอย7างใดอย7างหนึ่งดังต7อไปนี้ 

๑.ได%รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือ 
  2. ได%รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในสาขาวิชาการบัญชีและการธนาคาร การธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ คอมพิวเตอร�ธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
การจัดการสํานักงาน เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟYา เทคนิควิศวกรรมไฟฟYา เทคนิควิศวกรรมสถาปRตยกรรม เทคนิค
การจัดการงานก7อสร%าง หรือ 
  3. ได%รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ 
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการท่ัวไป การจัดการสํานักงานโยธา เทคนิคสถาปRตยกรรม 
การก7อสร%าง ไฟฟYากําลัง อิเล็กทรอนิคส� 
 

ความรู�ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปMนสําหรับตําแหน�ง 
(๑) มีความรู%ความสามารถท่ีจําเป นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง 
(๒) มีทักษะท่ีจําเป นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง 
(๓) มีสมรรถนะท่ีจําเป นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน7ง 
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