(สําเนา)

ประกาศกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต#งตั้งบุคคลเข&ารับราชการ
ในตําแหน#งนายแพทยปฏิบัติการ
----------------------------------ด&วยกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต#งตั้งบุคคลเข&ารับราชการในตําแหน#งนายแพทยปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕
แห#งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว 14 ลงวันที่ ๑๒ กันยายน 2556 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต#งตั้งบุคคลเข&ารับราชการ ดังต#อไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
ตําแหน#งนายแพทยปฏิบัติการ จํานวน ๑ ตําแหน#ง ตําแหน#งเลขที่ 98 กลุ#มงานส#งเสริม
ภูมิปDญญาการแพทยแผนไทย สถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
อัตราเงินเดือนระหว#าง 18,020 - 19,830 บาท
ทั้งนี้ จะได&รับเงินเดือนเท#าใดให&เปIนไปตามประกาศ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การให&ข&าราชการ ได&รับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู&ปฏิบัติงานระดับต&น ที่ต&องใช&ความรู& ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานด&านการแพทย ภายใต&การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได&รับ
มอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติในด&านต#าง ๆ ดังนี้
๒.๑ ด&านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟSTนฟู ส#งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปUองกันโรค และภัยสุขภาพ
เพื่อให&ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถปUองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข&องให&พ&นจากโรคภัยไข&เจ็บ
(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัยด&านวิชาการแพทยและสาธารณสุขเบื้องต&น เพื่อประกอบการ
พัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟSTนฟูสมรรถภาพ ส#งเสริม ควบคุม ปUองกัน เพื่อให&ได&
องคความรู&ทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข ที่สามารถนําไปปฏิบัติได&อย#างเหมาะสมกับภารกิจของส#วนราชการ
(3) รวบรวมข& อมู ลและศึกษาสภาวะสุ ขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และแนวโน&มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต#อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดําเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา
ควบคุม ปUองกัน เฝUาระวัง รักษาโรค และฟSTนฟู ส#งเสริมสุขภาพทางการแพทยและสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่
(4) ตรวจชั นสู ตรทางนิ ติ เวชศาสตรและเหตุ ตายทางนิติ เวชศาสตร ให& เปI นไปตาม
มาตรฐานทางนิติเวชศาสตร เพื่อให&ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
๒.2 ด&านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร#วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน#วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให&การดําเนินงานเปIนไปตามเปUาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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(๑) ประสานการทํางานร#วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน#วยงาน เพื่อให&เกิด
ความร#วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้ แจงและให& รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บข& อมู ล ข& อเท็ จจริ ง แก#บุ คคลหรื อหน# วยงานที่
เกี่ยวข&อง เพื่อสร&างความเข&าใจหรือความร#วมมือในการดําเนินงานตามที่ได&รับมอบหมาย
๒.4 ด&านการบริการ
(๑) ให&คําแนะนํา ตอบปDญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย การควบคุมปUองกันโรค
การฟSTนฟูสภาพและการส#งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต&น แก#ผู&ปYวยและญาติ หน#วยงาน
ราชการ เอกชน หรื อประชาชนทั่วไป เพื่ อให& ผู&ที่สนใจได& ทราบข& อมู ลและความรู&ต# างๆที่ เปI นประโยชน และ
สามารถนําไปปฏิบัติให&มีสุขภาพที่ดี
(2) จัดเก็บข&อมูลเบื้องต&น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข&อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อให&สอดคล&องและสนับสนุนภารกิจของหน#วยงาน
(3) ถ# า ยทอดองคความรู& เทคโนโลยี ท างการแพทยและสาธารณสุ ขแก# บุ คลากร
สาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน เพื่อให&มีความรู& ความเข&าใจ และสามารถปฏิบัติงานได&อย#างถูกต&องและมี
ประสิทธิภาพ
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู&ส มัค รสอบ ต&อ งมีคุณสมบัติทั่ว ไป และไม#มีลักษณะต&อ งห&า ม ตามมาตรา ๓๖
แห#งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต#อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม#ต่ํากว#าสิบแปดปZ
(๓) เปIนผู&เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปIนประมุขด&วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต&องห&าม
(๑) เปIนผู&ดํารงตําแหน#งทางการเมือง
(๒) เปIนคนไร&ความสามารถ คนเสมือนไร&ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟD[นเฟSอน
ไม#สมประกอบ หรือเปIนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปIนผู&อยู#ในระหว#างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให&ออกจากราชการไว&ก#อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปIนผู&บกพร#องในศีลธรรมอันดีจนเปIนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปIนกรรมการหรือผู&ดํารงตําแหน#งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ&าหน&าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปIนบุคคลล&มละลาย
(๗) เปIนผู&เคยต&องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให&จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว&นแต#เปIนโทษสําหรับความผิดที่ได&กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปIน ผู&เ คยถูก ลงโทษให&อ อก ปลดออก หรือไล#อ อกจากรัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน#วยงานอื่นของรัฐ

-3(๙) เปIนผู&เคยถูกลงโทษให&ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปIนผู&เคยถูกลงโทษไล#ออก เพราะการทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปIนผู&เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข&ารับราชการ หรือเข&าปฏิบัติงานใน
หน#วยงานของรัฐ
ผู&ที่จะเข&ารับราชการเปIนข&าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต&องห&ามตาม ข.(๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว&นให&เข&ารับราชการได& แต#ถ&าเปIนกรณีมีลักษณะต&องห&าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู&นั้นต&องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปZแล&ว และในกรณีมีลักษณะ
ต&องห&ามตาม (๑๐) ผู&นั้นต&องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปZแล&ว และต&องมิใช#เปIนกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต#อหน&าที่ สําหรับผู&มีลักษณะต&องห&ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให&มีสิทธิ
สมัครเข&ารับคัดเลือกได& แต#จะมีสิทธิได&รับ การบรรจุเปIนข&าราชการพลเรือนสามัญที่ ได&รับคัดเลือกต#อเมื่ อ
พ&นจากการเปIนผู&ดํารงตําแหน#งทางการเมืองแล&ว
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณรทางราชการไม# รั บ สมั ค รและไม# อ าจให& เ ข& า รั บ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข&าราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝYายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข&อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผู&สมัครคัดเลือกในตําแหน#งนายแพทยปฏิบัติการ ต&องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน#ง คือ ได&รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอย#างอื่นที่เทียบได&ในระดับเดียวกันนี้ และ
ได&รับใบอนุญาตเปIนผู&ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
๔. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให&ผู&ประสงคจะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด&วยตนเอง ได&ที่กลุ#มงานทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๕ ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 2557
ในวัน และเวลาราชการ ดังนี้ ภาคเช&าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ#ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
๔.๒ ค#าธรรมเนียมในการสมัคร ผู&สมัครต&องเสียค#าธรรมเนียมการสมัคร ๒๐๐ บาท
๔.๓ หลักฐานที่ต&องยื่นพร&อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ#ายหน&าตรงไม#สวมหมวก และไม#สวมแว#นตาสีดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ#ายครั้ง
เดียวกันไม#เกิน ๑ ปZ (นับถึงวันปbดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่
แสดงว#าเปIนผู&มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน#งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อย#างใดอย#างหนึ่ง จํานวนอย#างละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู&ที่จะถือว#าเปIนผู&สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึ กษานั้ น ๆ เปI น เกณฑ โดยจะต& องสํา เร็ จ การศึ ก ษา และได& รั บ อนุ มั ติ จ ากผู& มี อํา นาจอนุ มั ติ ภ ายใน
วั น ปb ด รั บ สมั คร คื อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2557
กรณียังไม#สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล#าวมายื่นพร&อมใบสมัครได& ก็ให&นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให&โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได&รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต&องอยู#ภายในกําหนดวันปbดรับสมัครมายื่นแทนก็ได&

-4(3) สําเนาใบอนุญาตเปIนผู&ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา จํานวน 2 ฉบั บ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(5) สํา เนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช# น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ใน
หลักฐานการสมัครคัดเลือกไม#ตรงกัน) อย#างละ ๑ ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทยซึ่งออกให&ไม#เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปbดรับสมัคร) และแสดงว#า
ไม#เปIนโรคที่ต&องห&ามตาม กฎ ก.พ.ว#าด&วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได&แก#
- วัณโรคในระยะแพร#กระจายเชื้อ
- โรคเท&าช&างในระยะที่ปรากฏอาการเปIนที่รังเกียจแก#สังคม
- โรคติดยาเสพติดให&โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต#อร&ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด#นชัดหรือรุนแรงและเปIน
อุปสรรคต#อการปฏิบัติงานในหน&าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให&ผู&สมัครเขียนคํารับรองว#า “สําเนาถูกต&อง” และ
ลงชื่อกํากับไว&ด&วย (ให&นําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด&วย) โดยผู&สมัครจะต&องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว#าเปIนผู&มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#งที่สมัครเข&ารับ
การคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง และจะต&องกรอกรายละเอียดต#างๆ ในใบสมัคร และ
ยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รคั ด เลื อ กให& ถู ก ต& อ งครบถ& ว น ในกรณี ที่ มี ก ารผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู& ส มั ค ร
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกอาจไม#รับสมัครคัดเลือก
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะประกาศรายชื่อผู&มีสิทธิเข&ารับ
การคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557
ณ กลุ#มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซด http://www.dtam.moph.go.th
๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือก การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตําแหน#งหน&าที่ จากประวัติส#วนตัว ประวัติการศึกษา จากหลักฐานการสมัคร จากการสังเกตพฤติกรรม
ที่ปรากฏของผู&เข&าสอบ โดยวิธีการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
๗. เกณฑAการตัดสิน
ผู&ที่จะถือว#าเปIนผู&ผ#านการคัดเลือกจะต&องเปIนผู&ที่ได&คะแนน ไม#ต่ํากว#าร&อยละ ๖๐
๘. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
(๑) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะประกาศขึ้นบัญชีผู&ได&รับ
คัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผู&ที่ได&คะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับ
ความรู& ความสามารถ ทั กษะและสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมพั ฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลื อก
กําหนด ในกรณีที่ผู&ได&รับคัดเลือกได&คะแนนเท#ากัน จะให&ผู&ได&รับเลขประจําตัวสมัครเข&ารับการคัดเลือกก#อน
เปIนผู&อยู#ในลําดับที่สูงกว#า
(๒) การขึ้นบัญชีผู&ได&รับคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว&ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 แต#ถ&ามีการ
คัดเลือกตําแหน#งเดียวกันนี้อีก และได&ประกาศรายชื่อผู&ผ#านการคัดเลือกได&ใหม#แล&ว บัญชีผู&ผ#านการคัดเลือก
ในครั้งนี้เปIนอันยกเลิก

-5๙. การบรรจุและแตงตั้ง
9.1 ผู&ได&รับคัดเลือกจะได&รับการบรรจุและแต#งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู&ได&รับคัดเลือก
โดยได&รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กํา หนดเปIนคุณสมบัติเฉพาะสํา หรับตําแหน#งนั้นตามที่ร ะบุไว&ในประกาศ
รับสมัครฉบับนี้
9.2 ในกรณีที่มีผู&ได&รับคัดเลือกมากกว#าจํานวนตําแหน#งว#าง และภายหลังมีตําแหน#งว#าง
เพิ่มอีก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก อาจบรรจุและแต#งตั้งผู&ได&รับคัดเลือกที่เหลืออยู#
ดังกล#าว หรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม#ก็ได&
9.3 กรมพั ฒ นาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลื อ กไม# ป ระสงคจะรั บ โอน
ผู&คัดเลือกได&ที่เปIนข&าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม#ว#ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๐. เงื่อนไข ขอความอื่น ๆ ที่ผูสมัครควรทราบ
ผู&ที่ได&รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต#งตั้งในตําแหน#งดังกล#าวต&องอยู#ปฏิบัติงานในตําแหน#ง
ที่ได&รับการบรรจุและแต#งตั้งเปIนเวลาไม#น&อยกว#า 2 ปZ นับตั้งแต#วันบรรจุแต#งตั้ง โดยห&ามโอนไปส#วนราชการอื่น
เว&นแต#ลาออกราชการ
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกดําเนินการคัดเลือกด&วยความโปร#งใส
ยุ ติ ธ รรม และเสมอภาค ดั งนั้ น หากมี ผู& ใดแอบอ& า งว# า สามารถช# ว ยเหลื อให& ท# า นได& รั บ การคั ด เลื อก หรื อ
มีพฤติการณ ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาได&หลงเชื่อ และแจ&งให&อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกทราบด&วย
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7
(ลงชื่อ) ประสาท ตราดธารทิพย
(นายประสาท ตราดธารทิพย)
รองอธิบดี ปฏิบัติร าชการแทนอธิบ ดี
กรมพั ฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

