
 
 

(ส าเนา) 
 

ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

_________________________ 

ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
 ต าแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์ คือ ตําแหน่งเลขที่ 15 และ ตําแหน่งเลขที่ 35 กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

อัตราว่าง   2 อัตรา 
ค่าตอบแทน   เดือนละ 18,000 บาท  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
 (๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติ... 
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 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา  

๒.๒.๑  ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตําแหน่งเลขที่ ๑๕ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

๒.๒.๒   ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตําแหน่งเลขที่ 35 จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ มกราคม 
๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้  
    (๑) เปิดเว็บไซต์ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
www.dtam.moph.go.th เลือกที่เมนู “ข่าวรับสมัครงาน” เลือกหัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://job.dtam.moph.go.th     

 (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ   

 (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่
มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  

(๔) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ภายในเวลาทําการของธนาคารการรับสมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  

3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท  ซึ่งประกอบด้วย  
 (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท  
 (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต ๓๐ บาท  
      (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) 
      ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น     
3.3 ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบระบบจะออก

เลขประจําตัวสอบให้โดยเรียงตามลําดับการชําระค่าธรรมเนียมสอบ  
3.4 ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ และ

พิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม 255๘ เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซค์ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th  หัวข้อย่อย “ตรวจสอบ
รายชื่อและพิมพ์ใบสมัคร”ใส่เลขประจําตัวประชาชน เพ่ือค้นหาเลขประจําตัวสอบ เมื่อได้รับเลขประจําตัวสอบ
แล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบ และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่
เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน  

สําหรับผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วแต่ไม่มีเลขประจําตัวสอบให้นํา
หลักฐานการชําระเงินไปติดต่อที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก อาคาร ๓ ชั ้น ๒ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ในวัน และเวลาราชการ  

 
 
 

๓.๕ เงื่อนไข... 
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3.5 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
๓.5.๑ การรับสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

๓.5.๒ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด  
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มี 
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ 
สําหรับผู้นั้น และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

  ๓.6 หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
     3.6.1 ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบ และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน  
       3.6.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อและเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน  
 ๓.7 หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์) 
         เมื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
สอบที่สอบผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
แล้วจะกําหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวน าเอกสารมายื่นที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังนี้ 

 (๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

 (๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวัน  
ปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
     กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร   
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
     (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

 (4) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) 
หรือได้รับการยกเว้น จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  

 (5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง  
ที่ประกาศรับสมัคร (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ  

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกํากับ 
และให้นําหลักฐานทุกฉบับใส่ซองสีน้ําตาลขนาด A ๔ (๙ x ๑๒ นิ้ว) พร้อมทั้งเขียนเลขประจําตัวสอบไว้หน้าซองด้วย 

 
๔. การประกาศ... 
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๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 

และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ  

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก อาคาร ๓ ชั้น ๒ หรือที่ www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังนี้ 
๕.๑ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตําแหน่งเลขที่ ๑๕ 

(๑) ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนนทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 

-  ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

-  ความรู้เกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ อ่าน เขียน แปล ร่างโต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง  

(๒) ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนประกอบการสัมภาษณ ์

๕.๒ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตําแหน่งเลขท่ี ๓๕ 
(๑) ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม ๑๐๐ 

คะแนนทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
-  ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
-  ความรู้เกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ อ่าน เขียน แปล ร่างโต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษ  
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง  

(๒) ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยใช้ภาษาอังกฤษประกอบการสัมภาษณ์ 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และ
เม่ือสอบผ่านครั้งที่ ๑ แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  

๖. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒

จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้าง
จะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้รวมกัน ๒ ครั้ง โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง ๒ ครั้งรวมกัน ผู้ได้คะแนนรวมกัน ๒ ครั้งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่      
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
ยังเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

๗. การประกาศ... 
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๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนประเมินสมรรถนะ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก หรือที่ www.dtam.moph.go.th หรือ http://job.dtam.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แต่ถ้ามีการเลือกสรรตําแหน่งเดียวกันนี้อีก
และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้าง จะต้องทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท

ทั่วไป ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกจะกําหนด และตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 
(จ้างถึง 30 กันยายน 2559) 

9. ข้อความอ่ืน ๆ ท่ีผู้สมัครควรทราบ  
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดําเนินการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส 

ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติการณ์ 
ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ทราบด้วย 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7  
                                    (ลงชื่อ)    ประสาท ตราดธารทิพย์ 
                                             (นายประสาท ตราดธารทิพย์) 
                                          รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
                                กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม 2557 

ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับองค์การโลก  
องค์การระหว่างประเทศ  ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยชํานัญพิเศษต่างๆ  ตลอดจนการแปล
เอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  
ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ร่าง  โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ  งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ 
(๒) รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และติดตามประเมินผล  จัดทําบันทึก  สรุปรายงานการประชุมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ  เพื่อนําเสนอผู้บังคับบัญชา 
(๓) จัดเตรียมข้อมูลสําหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพ่ือให้การประชุม

เจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด 
(๔) ส่งเสริม  สนันสนุน  ดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ  

อุปกรณ์  อาสาสมัคร  องค์การพัฒนาเอกชนและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ  เพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นไปด้วยความราบรื่น 

 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

๓. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(๒) ชี้แจงและให้รายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. ด้านการบริการ 
(๑) เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้อง  

เผยแพร่ความรู้  ให้คําปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี
และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

(๒) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ  เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูล 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา  
๑. ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตําแหน่งเลขที่ ๑๕ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ 

และภาษาจีน 
๒. ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตําแหน่งเลขท่ี 35 จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
๒. มีทักษะที่จําเป็นสาํหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
๓. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

 


