
 

 

ประกาศกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต งต้ังบุคคลเข#ารับราชการ 

ในตําแหน งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตําแหน งแพทย�แผนไทยปฏิบัติการ 

  ----------------------------------- 

ด#วยกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ                                 
และแต งต้ังบุคคลเข#ารับราชการในตําแหน งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตําแหน งแพทย�แผนไทยปฏิบัติการ 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห งพระราชบัญญัติระเบียบข#าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และท่ี นร ๑๐๐๔/ว 14 ลงวันท่ี 
๑๒ กันยายน 2556 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต งต้ังบุคคลเข#ารับราชการ ดังต อไปนี้ 

๑. ตําแหน
งท่ีจะบรรจุและแต
งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได�รับ 
                1.1 ตําแหน งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวนตําแหน งท่ีจะบรรจุครั้งแรก 1 ตําแหน ง     
อัตราเงินเดือนระหว าง ๑5,0๐๐ - ๑6,50๐ บาท 
       1.2 ตําแหน งแพทย�แผนไทยปฏิบัติการ จํานวนตําแหน งท่ีจะบรรจุครั้งแรก 1 ตําแหน ง     
อัตราเงินเดือนระหว าง ๑5,0๐๐ - ๑6,50๐ บาท 

  ท้ังนี้ จะได#รับเงินเดือนเท าใดให#เป@นไปตามประกาศกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข การให#ข#าราชการ ได#รับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ  
ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๒. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
      ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตําแหน งแพทย�แผนไทย
ปฏิบัติการ ตามท่ีระบุไว#ในรายละเอียดแนบท#ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)  

๓. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการคัดเลือก 
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  
        ผู#สมัครต#องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม มีลักษณะต#องห#าม ตามมาตรา ๓๖ แห ง

พระราชบัญญัติระเบียบข#าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต อไปนี้ 
     ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม ต่ํากว าสิบแปดปJ 
  (๓) เป@นผู#เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรง

เป@นประมุขด#วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต#องห#าม  

  (๑) เป@นผู#ดํารงตําแหน งทางการเมือง 
  (๒) เป@นคนไร#ความสามารถ คนเสมือนไร#ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟNOนเฟPอน 

ไม สมประกอบ  หรือเป@นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ 
  (๓) เป@นผู#อยู ในระหว างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให#ออกจากราชการไว#ก อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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  (๔) เป@นผู#บกพร องในศีลธรรมอันดีจนเป@นท่ีรังเกียจของสังคม 
  (๕) เป@นกรรมการหรือผู#ดํารงตําแหน งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ#าหน#าท่ีในพรรคการเมือง 
  (๖) เป@นบุคคลล#มละลาย 
  (๗) เป@นผู#เคยต#องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให#จําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เว#นแต เป@นโทษสําหรับความผิดท่ีได#กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) เป@นผู#เคยถูกลงโทษให#ออก ปลดออก หรือไล ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
  (๙) เป@นผู#เคยถูกลงโทษให#ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยพระราชบัญญัตินี้              

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (๑๐) เป@นผู#เคยถูกลงโทษไล ออก เพราะการทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ตามกฎหมายอ่ืน 
  (๑๑) เป@นผู#เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข#ารับราชการ หรือเข#าปฏิบัติงานใน

หน วยงานของรัฐ 
    ผู#ท่ีจะเข#ารับราชการเป@นข#าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต#องห#ามตาม ข.(๔) (๖) 

(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว#นให#เข#ารับราชการได# แต ถ#าเป@นกรณีมีลักษณะต#องห#าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู#นั้นต#องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปJแล#ว และในกรณีมีลักษณะ
ต#องห#ามตาม (๑๐) ผู#นั้นต#องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปJแล#ว และต#องมิใช เป@นกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต อหน#าท่ี สําหรับผู#มีลักษณะต#องห#ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให#มีสิทธิ
สมัครเข#ารับคัดเลือกได# แต จะมีสิทธิได#รับการบรรจุเป@นข#าราชการพลเรือนสามัญท่ีได#รับคัดเลือกต อเม่ือ          
พ#นจากการเป@นผู#ดํารงตําแหน งทางการเมืองแล#ว  

           สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม รับสมัครและไม อาจให#เข#ารับ       
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข#าราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝYายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข#อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
                                คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตําแหน งแพทย�
แผนไทยปฏิบัติการ ตามท่ีระบุไว#ในรายละเอียดแนบท#ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

๔. การรับสมัคร 
           ๔.๑ ผู#ประสงค�จะสมัครสอบ สมัครได#ทางอินเตอร�เน็ต http://job.dtam.moph.go.th 
ตั้งแต
วันท่ี 12 กันยายน 2557 ถึงวันท่ี 22 กันยายน 2557  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม เว#นวันหยุดราชการ  
ตามข้ันตอนดังนี้  
                               (๑)  เป[ดเว็บไซต� http://job.dtam.moph.go.th     

    (๒) กรอกข#อความให#ถูกต#องและครบถ#วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะกําหนดแบบฟอร�มการชําระเงินผ านเคาน�เตอร� บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให#โดยอัตโนมัติ   

    (๓) พิมพ�แบบฟอร�มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน ๑ แผ น หรือ
หากไม มีเครื่องพิมพ�ในขณะนั้น ให#บันทึกข#อมูลเก็บไว#ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข#อมูล  

 ในกรณีท่ีไม สามารถพิมพ�แบบฟอร�มการชําระเงินหรือบันทึกข#อมูลได# ผู#สมัครสามารถ
เข#าไปพิมพ�แบบฟอร�มการชําระเงิน หรือบันทึกข#อมูลลงในสื่อบันทึกข#อมูลใหม ได#อีก แต จะไม สามารถแก#ไข
ข#อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณ�แล#วได# 
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๔.๒ นําแบบฟอร�มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน�เตอร� บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต
วันท่ี 12 กันยายน 2557 ถึงวันท่ี 23 กันยายน 2557 ภายในเวลาทําการ
ของธนาคารการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณDเม่ือชําระค
าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร�อยแล�ว  

๔.๓ ค าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท  ซ่ึงประกอบด#วย  
 (๑) ค าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท  
 (๒) ค าธรรมเนียมธนาคารรวมค าบริการทางอินเตอร�เน็ต ๓๐ บาท  
      ค
าธรรมเนียมจะไม
จ
ายคืนให�ไม
ว
ากรณีใดๆท้ังส้ิน   
๔.๔ ผู#สมัครสอบท่ีชําระค าธรรมเนียมสอบแล#ว จะได#รับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนด

เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค าธรรมเนียมสอบ 

 ๕. เง่ือนไขการสมัครสอบ   
๕.๑ ผู#สมัครสอบสมัครได#เพียงครั้งเดียวเท านั้น และเม่ือกดยืนยันใบสมัครสอบแล#ว 

จะแก#ไขเปลี่ยนแปลงข#อมูลไม ได#  
๕.๒ ผู#สมัครสอบจะต#องเป@นผู#มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน ง 

ของผู#มีสิทธิสมัครสอบ ในข#อ 3.2 โดยต#องเป@นผู#สําเร็จการศึกษาและได#รับการอนุมัติจากผู#มีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันปJดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 22 กันยายน 2557 และเป@นคุณวุฒิท่ี ก.พ.รับรองให#บรรจุเข#ารับราชการได#  

๕.3 การสมัครสอบตามข้ันตอนข#างต#น ถือว าผู#สมัครสอบเป@นผู#ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต#องของข#อมูลดังกล าว ตามพระราชบัญญัติว าด#วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น
หากผู#สมัครสอบจงใจกรอกข#อมูลอันเป@นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ#งความเท็จต อเจ#าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  
  ๕.4 ผู#สมัครสอบจะต#องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว า เป@นผู#มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต#องกรอก
รายละเอียดต างๆ ในใบสมัครให#ถูกต#องครบถ#วนตรงตามความเป@นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก 
ผู#สมัครสอบ ไม ว าด#วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งของตําแหน งท่ี
สมัครสอบ อันมีผลทําให#ผู#สมัครไม มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล าว กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือกจะถือว าผู#สมัครสอบเป@นผู#ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต ต#น ไม มีสิทธิ
ได#รับการบรรจุและแต งต้ังหรือเรียกร#องใดๆ ท้ังสิ้น และจะไม คืนค าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
  

๖. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
     กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับ
การคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก ในวันท่ี 29 กันยายน 2557              
ทางเว็บไซตD http://job.dtam.moph.go.th โดยขอให#ผู#สมัครสอบตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ และ 
พิมพ�ใบสมัครสอบท่ีมีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ ายหน#าตรง ไม สวมหมวก ไม สวมแว นตาดํา ซ่ึงถ ายไว# 
ไม เกิน ๑ ปJ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร#อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให#ครบถ#วนและนํามาแสดงในวันเข#ารับ 
การสอบข#อเขียน 

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
     คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีการ 
     7.๑ สอบข#อเขียน (คะแนนเต็ม 1๐๐ คะแนน)  

     7.1.1 ตําแหน งแพทย�แผนไทยปฏิบัติการ ทดสอบ 
   - ความรู#ท่ัวไปเก่ียวกับกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

และระเบียบเก่ียวกับข#าราชการพลเรือน  
     - ความรู#เก่ียวกับการแพทย�แผนไทย  
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 7.1.2 ตําแหน งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ทดสอบ 
     - ความรู #ทั ่ว ไปเ กี ่ยวกับกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือก และระเบียบเก่ียวกับข#าราชการพลเรือน  

     - ความรู#เก่ียวกับการพยาบาล  
 

 7.2 สอบสัมภาษณ� (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
   เป@นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน งท่ีจะบรรจุและแต งต้ัง โดยวิธี 
การสัมภาษณ�หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน งจากประวัติส วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน ประสบการณ� ท วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข#ากับผู#ร วมงาน สังคม และสิ่งแวดล#อม  
ความคิดริเริ่มสร#างสรรค� ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู#สอบแข งขัน เพ่ือให#ได#บุคคลท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู#ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆท่ีจําเป@นสําหรับตําแหน ง 

 

ทั้งนี้ กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จะดําเนินการ

สอบข�อเขียนก อน และเม่ือสอบผ านข�อเขียนแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�ารับการสอบสัมภาษณ�ต อไป 
 

8. เกณฑDการตัดสิน 
       ผู#สอบผ านข#อเขียน จะต#องได#คะแนนไม ตํ่ากว าร#อยละ 60  และผู#สอบผ านสัมภาษณ�
จะต#องได#คะแนนไม ตํ่ากว าร#อยละ  60 

 9. หลักฐานท่ีต�องย่ืนในวันสอบข�อเขียน 
     (1) ใบสมัครท่ีมีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ
ายหน#าตรง ไม สวมหมวก ไม สวมแว นตาดํา 

ซ่ึงถ ายไว#ไม เกิน ๑ ปJ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร�อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให#ครบถ#วน  
      (2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ#าหน#าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ าย ลายมือชื่อ
และเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน  

  10. หลักฐานท่ีต�องย่ืนในวันสอบสัมภาษณD  
      เม่ือกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ประกาศรายชื่อผู#ผ านการสอบ
ข#อเขียน และมีสิทธิเข#ารับการสอบภาคสัมภาษณ�แล#ว ดังนี้ 
       (1) ใบสมัครท่ีมีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ
ายหน#าตรง ไม สวมหมวก ไม สวมแว นตาดํา 
 ซ่ึงถ ายไว#ไม เกิน ๑ ปJ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร�อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให#ครบถ#วน  

 (2) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  
ท่ีแสดงว าเป@นผู#มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน งท่ีสมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติอย างใดอย างหนึ่ง จํานวนอย างละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู#ที่จะถือว าเป@นผู#สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป@นเกณฑ� โดยจะต#องสําเร็จการศึกษา และได#รับอนุมัติจากผู#มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันป[ดรับสมัคร คือ วันท่ี 22 กันยายน 2557 

กรณียังไม สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล าวมายื่นพร#อมใบสมัครได# ก็ให#นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให#โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได#รับอนุมัติปริญญาบัตร   
ซ่ึงจะต#องอยู ภายในกําหนดวันป[ดรับสมัครมายื่นแทนก็ได# 
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 (3) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 3.1 ตําแหน งพยาบาลว ิชาชีพปฏิบัต ิการ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ�ชั้นหนึ่ง จํานวน 2 ฉบับ    
                  3.2 ตําแหน งแพทย�แผนไทยปฏิบัติการ สําเนาใบอนุญาตเป@นผู#ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย�แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ สําเนาใบอนุญาตเป@นผู#ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย�
แผนไทยประยุกต� จํานวน 2 ฉบับ    
  (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 (5) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ใน
หลักฐานการสมัครคัดเลือกไม ตรงกัน) อย างละ ๑ ฉบับ 

     (6) ใบรับรองแพทย�ซ่ึงออกให#ไม เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันป[ดรับสมัคร) และแสดงว าไม 
เป@นโรคท่ีต#องห#ามตาม กฎ ก.พ.ว าด#วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงได#แก  
       -  วัณโรคในระยะแพร กระจายเชื้อ 
       -  โรคเท#าช#างในระยะท่ีปรากฏอาการเป@นท่ีรังเกียจแก สังคม 
       -  โรคติดยาเสพติดให#โทษ 
       -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       -  โรคติดต อร#ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด นชัดหรือรุนแรงและเป@น
อุปสรรคต อการปฏิบัติงานในหน#าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

  ท้ังนี้ ให#สําเนาหลักฐานทุกฉบับให#ผู#สมัครเขียนคํารับรองว า “สําเนาถูกต#อง” และ
ลงชื่อกํากับไว#ด#วย โดยผู#สมัครจะต#องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว าเป@นผู#มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งที่สมัครเข#ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง 
และจะต#องกรอกรายละเอียดต างๆ ในใบสมัคร และยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให#ถูกต#องครบถ#วน 
ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผู#สมัคร กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกอาจไม รับ
สมัครคัดเลือก 

 

11. การประกาศรายช่ือผู�ผ
านการคัดเลือก 
                 (๑) กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จะประกาศข้ึนบัญชีผู#ได#รับ
คัดเลือก จะเรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู#สอบผ านข#อเขียนและสอบสัมภาษณ�จากมากไปน#อยในกรณีท่ีมี
คะแนนเท ากัน ให#ผู#ท่ีได#คะแนนสอบสัมภาษณ�อยู ในลําดับท่ีดีกว า แต ถ#าคะแนนสอบสัมภาษณ�ยังเท ากันอีก  
ให#เรียงลําดับตามเลขประจําตัวผู#สอบคัดเลือกจากน#อยไปมาก 

 (๒) การข้ึนบัญชีผู#ได#รับคัดเลือกจะข้ึนบัญชีไว#ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 แต ถ#ามีการ
คัดเลือกตําแหน งเดียวกันนี้อีก และได#ประกาศรายชื่อผู#ผ านการคัดเลือกได#ใหม แล#ว บัญชีผู#ผ านการคัดเลือก
ในครั้งนี้เป@นอันยกเลิก 

12. การบรรจุและแต
งตั้ง 
    12.1 ผู #ได#รับคัดเลือกจะได#รับการบรรจุและแต งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู #ได#รับ

คัดเลือก โดยได#รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป@นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งนั้นตามที่ระบุไว#ใน
ประกาศรับสมัครฉบับนี้ 

    12.2 ในกรณีท่ีมีผู#ได#รับคัดเลือกมากกว าจํานวนตําแหน งว าง และภายหลังมีตําแหน ง
ว างเพ่ิมอีก กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก อาจบรรจุและแต งต้ังผู#ได#รับคัดเลือกท่ี
เหลืออยู ดังกล าว หรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม ก็ได# 

      12.3 กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกไม ประสงค�จะรับโอน                 
ผู#คัดเลือกได#ท่ีเป@นข#าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม ว ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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๑3. เง่ือนไข ข�อความอ่ืน ๆ ท่ีผู�สมัครควรทราบ  
      ผู#ท่ีได#รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต งต้ังในตําแหน งดังกล าวต#องอยู ปฏิบัติงานในตําแหน ง                     

ท่ีได#รับการบรรจุและแต งต้ังเป@นเวลาไม น#อยกว า 1 ปJ นับต้ังแต วันบรรจุแต งต้ัง โดยห#ามโอนไปส วนราชการอ่ืน 
เว#นแต ลาออกราชการ 

 กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกดําเนินการคัดเลือกด#วยความโปร งใส 
ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู#ใดแอบอ#างว าสามารถช วยเหลือให#ท านได#รับการคัดเลือก หรือ                  
มีพฤติการณ� ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย
าได#หลงเชื่อ และแจ#งให#อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือกทราบด#วย 
       

ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
      (ลงชื่อ)  ประสาท ตราดธารทิพย�  
           (นายประสาท ตราดธารทิพย�)  

                รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
                                   กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต
งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 

ในตาํแหน
งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตาํแหน
งแพทยDแผนไทยปฏิบัติการ 
 กรมพัฒนาการแพทยDแผนไทยและการแพทยDทางเลือก 

1.ตําแหน
งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู#ปฏิบัติงานระดับต#น ท่ีต#องใช#ความรู# ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด#านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต#การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได#รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด#านต างๆ ดังนี้  

๑. ด�านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให#การพยาบาลแก ผู#ใช#บริการ  

เพ่ือให#ได#รับการดูแลท่ีถูกต#องเหมาะสมและปลอดภัย   
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห�ปNญหา วินิจฉัยปNญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให#การ

ช วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร� การพยาบาล ได#อย างถูกต#องเหมาะสมทันสถานการณ�และทันเวลา  
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห�ข#อมูลด#านการพยาบาลเบ้ืองต#น เพ่ือพัฒนาการดูแลผู#ปYวย 

ให#เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ  
(4) ส งเสริม ป|องกัน ดูแลรักษา ฟP}นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆทางด#านสุขภาพ  

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน   

๒. ด�านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให#การดําเนินงานเป@นไปตามเป|าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓. ด�านการประสานงาน 
(๑) ประสานการทํางานร วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน วยงาน เพ่ือให#เกิดความ

ร วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว# 
(2) ชี้แจงและให#รายละเอียดเก่ียวกับข#อมูล ข#อเท็จจริง แก บุคคลหรือหน วยงานท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือ

สร#างความเข#าใจหรือความร วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได#รับมอบหมาย 

๔. ด�านการบริการ 
  (1) สอน แนะนํา ให#คําปรึกษาเบ้ืองต#นแก ผู#ใช#บริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการส งเสริม 

ป|องกัน ดูแลรักษา ฟP}นฟูสุขภาพ 
 (2) ให#บริการข#อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข#อมูลเบ้ืองต#นเก่ียวกับการพยาบาล เพ่ือให#ประชาชนได#

ทราบข#อมูลและความรู#ต างๆท่ีเป@นประโยชน� สอดคล#องและสนับสนุนภารกิจของหน วยงาน และใช#ประกอบ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ� มาตรการต างๆ  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
 ได#รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย างอ่ืนท่ีเทียบได#ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร� 
 และได#รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ�ชั้นหนึ่ง  

 

 
 



เอกสารหมายเลข 1 
รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต
งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในตาํแหน
งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตาํแหน
งแพทยDแผนไทยปฏิบัติการ 

 กรมพัฒนาการแพทยDแผนไทยและการแพทยDทางเลือก 

2.ตาํแหน
งแพทยDแผนไทยปฏิบัติการ 
 

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู#ปฏิบัติงานระดับต#น ท่ีต#องใช#ความรู# ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด#านการแพทย�แผนไทย ภายใต#การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตาม 
ท่ีได#รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด#านต างๆ ดังนี้  

1. ด�านการปฏิบัติการ 
(1) ให#บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ส งเสริมสุขภาพ ป|องกันโรค ฟP}นฟูสภาพด#าน

การแพทย�แผนไทยข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให#ประชาชนได#รับบริการท่ีมีคุณภาพ  
(2) ศึกษา วิเคราะห� วิจัย พัฒนาต#นแบบ สํารวจข#อมูลทางวิชาการเบ้ืองต#นท่ีไม ซับซ#อน เพ่ือ

เสริมสร#างระบบการแพทย�แผนไทยท่ีดี และประยุกต�ให#สําหรับหน วยงานอ่ืน  
(3) รวบรวมข#อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห�เบ้ืองต#นในองค�ความรู#ด#านการแพทย�แผนไทย 

เพ่ือประกอบการวางแผนการทํางาน หรือจัดทํารายงานทางวิชาการ  

2. ด�านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให#การดําเนินงานเป@นไปตามเป|าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ด�านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน วยงาน เพ่ือให#เกิดความ

ร วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(2) ชี้แจงและให#รายละเอียดเก่ียวกับข#อมูล ข#อเท็จจริง แก บุคคลหรือหน วยงานท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือ

สร#างความเข#าใจหรือความร วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได#รับมอบหมาย 

4. ด�านการบริการ 
  (1) จัดเก็บข#อมูล ให#บริการข#อมูลเบ้ืองต#น เพ่ือให#ประชาชนได#รับข#อมูลท่ีเหมาะสมและสามารถ

นําไปใช#ในการดูแลสุขภาพ  
  (2) ประชาสัมพันธ� ถ ายทอดองค�ความรู# ให#คําปรึกษา แนะนํา ตอบปNญหาและชี้แจงทางวิชาการ

ด#านการแพทย�แผนไทยแก บุคลากรอ่ืน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือให#สามารถนําไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
  ได#รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย างอ่ืนท่ีเทียบได#ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย�แผนไทย 
หรือสาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต� และได#รับใบอนุญาตเป@นผู#ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย�แผนไทย 
ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย�แผนไทยประยุกต� 
 

 

 
 

 


