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ประกาศกรมการแพทย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
__________________________ 

 
  ดวยกรมการแพทย  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป จํานวน 10 ตําแหนง ดังนี้ นักจัดการงานท่ัวไป นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการพัสดุ นักกิจกรรมบําบัด เจาพนักงานธุรการ ผูชวยพยาบาล เจาพนักงานเภสัช พนักงานพิมพ พนักงาน
ประจําหองยา และพนักงานบริการ ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลราชวิถี ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ  
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการจาง 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมท้ังแบบสัญญาจาง พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท 
ตําแหนงลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุม และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕6 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 ประกอบคําสั่งกรมการแพทย ท่ี 154/๒๕๕6 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 
๒๕๕6 เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเก่ียวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรร ดังตอไปนี้  

๑. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 

  (1)   กลุมงานลักษณะงาน บริหารท่ัวไป 
            ชื่อตําแหนง     นักจัดการงานท่ัวไป 

        อัตราวาง     3 อัตรา 
               คาตอบแทน     เดือนละ ๑๓,๓00 บาท    

  (2)   กลุมงานลักษณะงาน บริหารท่ัวไป 
         ชื่อตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล 
         อัตราวาง   1 อัตรา ๑๓,๓00 บาท 
         คาตอบแทน  เดือนละ  

  (3)   กลุมงานลักษณะงาน บริหารท่ัวไป 
         ชื่อตําแหนง     นักวิชาการพัสดุ 

        อัตราวาง     2 อัตรา 
               คาตอบแทน     เดือนละ ๑๓,๓00 บาท 

  (4)   กลุมงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ก 
         ชื่อตําแหนง  นักกิจกรรมบําบัด 
         อัตราวาง   1 อัตรา 
         คาตอบแทน  เดือนละ 15,960 บาท 

 
 

 

/(5) กลุมงานลักษณะงาน... 
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  (5)   กลุมงานลักษณะงาน เทคนิค 
         ชื่อตําแหนง     เจาพนักงานธุรการ 

        อัตราวาง     18 อัตรา 
       คาตอบแทน     เดือนละ 10,200 บาท 

  (6)   กลุมงานลักษณะงาน บริการ 
         ชื่อตําแหนง     ผูชวยพยาบาล 

        อัตราวาง     10 อัตรา 
               คาตอบแทน     เดือนละ 8,300 บาท                      

  (7)   กลุมงานลักษณะงาน เทคนิค 
         ชื่อตําแหนง     พนักงานเภสัชกรรม 

        อัตราวาง     5 อัตรา 
       คาตอบแทน     เดือนละ 8,300 บาท 

  (8)   กลุมงานลักษณะงาน บริการ    
         ชื่อตําแหนง     พนักงานประจําหองยา 

        อัตราวาง     1๓ อัตรา 
        คาตอบแทน     เดือนละ 7,590 บาท  

  (9)   กลุมงานลักษณะงาน บริการ    
         ชื่อตําแหนง     พนักงานพิมพ 

        อัตราวาง     1 อัตรา 
        คาตอบแทน     เดือนละ 7,590 บาท  

  (10)   กลุมงานลักษณะงาน บริการ    
         ชื่อตําแหนง     พนักงานบริการ 

        อัตราวาง     1 อัตรา 
        คาตอบแทน     เดือนละ 7,590 บาท     
 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ( เอกสารหมายเลข ๑ ) 
สิทธิประโยชน              ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕56
ระยะเวลาการจาง        นับตั้งแตวันทําสัญญาจาง  ถึงวันท่ี 30 กันยายน  256๔ 

 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
   คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน              

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการทองถ่ิน   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  
(เอกสารหมายเลข ๑) 

  ๓. การรับสมัคร 
๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี งานการเจาหนาท่ี  กลุมงานทรัพยากร

บุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2  โรงพยาบาลราชวิถี  เลขท่ี 2 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ 
2563 ถึง วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563  ในวันและเวลาราชการ (ภาคเชาเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาค
บาย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) **โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร** 

๓.๒   หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด 

๑ นิ้ว  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถาย) 
(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)  และปริญญาบัตร ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ

การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร อยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ 
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย (ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เทานั้น) ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน  

จํานวน ๑ ฉบับ  แนบพรอมใบสมัคร 
      (6) รายงานผลการตรวจเอกซเรยปอดของโรงพยาบาลรัฐบาล (เทานั้น) จํานวน ๑ ฉบับ   
(หากไมมีรายงานผลการตรวจกรุณานําฟลมเอกซเรยหรือซีดีมาแสดงดวย) **นําผลมาแสดงใหเม่ือไดรับการ
คัดเลือกบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข** 

(7) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ

กํากับไวดวย  **หลักฐานการสมัครใหนําฉบับจริงมาดวย**   
                                                                           

๓.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิกหรือ
โมฆะสําหรับผูนั้น 

 
..//4.การประกาศ.. 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-sedthabut/transcript&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBMQFjAAahUKEwiTwu-Q6cjHAhWNkY4KHdy3Ask&usg=AFQjCNEc-SKYKikulON3qQL1nhH4ufed-g
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๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 

กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน  ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563  ณ บอรดประชาสัมพันธ 
12 (ทางเขาตึกหลวงชํานาญเนติศาสตร ขางกลุมงานรังสีรักษา) โรงพยาบาลราชวิถี  และทางเว็บไซต  
www.rajavithi.go.th 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
      ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) 
 

๖. เกณฑการตัดสิน 
ผู ท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูได

คะแนนรวมเทากันจะใหผูผานการเลือกสรรท่ีไดคะแนนดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผู
อยูในลําดับท่ีสูงกวา หากคะแนนดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงยังเทากันอีก จะพิจารณาจากลําดับ
ในการสมัครสอบของผูท่ีไดสมัครกอน 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป

ตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรดประชาสัมพันธ 12 (ทางเขาตึกหลวงชํานาญเนติศาสตร ขางกลุมงานรังสีรักษา)  
โรงพยาบาลราชวิถี และทางเว็บไซต www.rajavithi.go.th โดยบัญชีรายชื ่อผู ผ านการเลือกสรรใหเปน      
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด 2 ป  นับแตวันประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร หรือนับแต  
วันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี หรืออาจไมข้ึนบัญชีก็ได  

๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมการแพทยกําหนด 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   12   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายสุกรม ชีเจริญ) 
นายแพทยชํานาญการพิเศษ ดานเวชกรรม สาขาออรโธปอิกส 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 

 
 
 
 

 

http://www.rajavithi.go.th/
http://www.rajavithi.go.th/
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- เอกสารหมายเลข ๑ - 
รายละเอียดแนบทายประกาศ  

๑. ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป 
ปฏิบัติงานท่ี  งานนวัตกรรมฯ , สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข (นนทบุรี) , เขตบริการ   

สุขภาพท่ี 9 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน และการบริหารราชการท่ัวไป ซ่ึงมี
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาท่ี เชน การศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับขอมูล 
สถิติ การรายงาน ชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีตางๆ เตรียมเรื่อง
และ เตรี ยมการสํ าหรั บการประชุ ม  จดบัน ทึก  และ เ รี ยบ เ รี ย ง ร าย งานการประชุ มทางวิ ช ากา ร  
และรายงานอ่ืนๆ ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ
เก่ียวกับการควบคุม และบริหารงานหลายดานดวยกัน เชน งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานเอกสาร  
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา เปนตน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑. ไดรับปริญญาตรี  ทุกสาขาวิชา  
  ๒. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
   1. ประเมินดานความรูความสามารถท่ัวไป (๑๐๐ คะแนน) 
   - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 

  - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) 
(วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 

- ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม 

(วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 
2. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

- เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖0 
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๒. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

 ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานทรัพยากรบุคคล  

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏบิัติงานเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงการสรรหาการ
บรรจุ และการแตงตั้ง การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรอ่ืน การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุมครองระบบคุณธรรม 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑. ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย    
  ๒. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

1. ประเมินดานความสามารถและทักษะท่ีสอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 

        - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) 
    (วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ) 
  - ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
           -หลักการบริหารงานบุคคล 
    (วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ) 
 
  2. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                       - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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๓. ตําแหนงนกัวิชาการพัสด ุ
 ปฏิบัติงานท่ี  กลุมงานพัสดุและบํารุงรักษา , กองคลังฯ กรมการแพทย 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ
การรางสัญญาซ้ือและสัญญาจาง การเสนอความเห็นเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน
ดานการพัสดุ  และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑. ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี   หรือ 

ทางการจัดการ   หรือทางการจัดการท่ัวไป  หรือทางการตลาดสาขาวิชาพาณิชยศาสตร  สาขาวิชา- 
เศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตร 
  2.  มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.  มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
   1.  ประเมินดานความรูความสามารถ ทักษะ ท่ีใชเฉพาะตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 
                        - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

   - ทักษะในการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
     - ทักษะในการลงระบบ e-GP และ GFMIS  
    (วิธีการประเมิน  โดยการสอบสัมภาษณ) 
   2. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                       - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วธิีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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๔. ตําแหนงกิจกรรมบําบดั 
 ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางวิชาการในการสงเสริม ปองกัน บําบัด ฟนฟูสมรรถภาพ ของผูท่ีมีความบกพรอง

หรือพิการทางดานรางกาย จิตใจ การเรียนรู และพัฒนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
บริหารทางกิจกรรมบําบัด การนิเทศงาน และฝกอบรมวิชากิจกรรมบําบัด เพ่ือพัฒนาผูปฏิบัติงานดาน
กิจกรรมบําบัดในหนวยงานจิตเวช และหนวยงานอ่ืน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบําบัด

ทางกิจกรรมบําบัด และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด 
๒. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 
   

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  1. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                       - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  

(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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5. ตําแหนงเจาพนักงานธรุการ 
 ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานเภสัชกรรม , กลุมงานบริหารท่ัวไป , กลุมงานทรัพยากรบุคคล , กลุมงานรังสีรักษา 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
     ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทําขอมูล ซ่ึงมีลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ 
ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทําเอกสารเก่ียวกับการประกันสุขภาพ การจัดทํา 
การบันทึก การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  ๑.  ประเมินดานความสามารถและทักษะท่ีสอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 
       - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office : Word, Excel) 
    (วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ) 
  2.  ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                        - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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๖. ตําแหนงผูชวยพยาบาล 

 ปฏิบัติงานท่ี ภารกิจดานการพยาบาล 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   

  ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาลท่ีเก่ียวกับการใหบริการทางการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานแกผูปวย 
ทางรางกายหรือจิตท่ีมีอาการในระยะไมรุนแรงหรือไมเปนอันตราย ตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไวในดานการ
รักษาพยาบาล ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการควบคุมปองกันโรค ดานการฟนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปน 
เวลาไมนอยกวา 5 ป และผานการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หรือ 
  ๒.  ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ หรือ 
  ๓.  ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
   1. ประเมินดานความสามารถและทักษะท่ีสอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 
                       - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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๗. ตําแหนงพนักงานเภสัชกรรม 
 ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานเภสัชกรรม 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับชวยเหลือเภสัชกรในข้ันตอนการทํา
ยาหรือผลิตยา โดยรวมกับทีมงานวางแผน กําหนดปริมาณยาท่ีจะผลิตและการแบงบรรจุยาไวลวงหนา จัดทําบัญชี
ควบคุมการเบิกจายเวชภัณฑ จัดยาตามใบสั่งยาและพิมพสลากยาดวยระบบสารสนเทศ รวมท้ังเตรียมยาและจาย
ยาในคลินิกโรคเรื้อรังและอ่ืนๆ เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา  
2. มีความรูความสามารถและความชาํนาญงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว 

เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป  
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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8. ตําแหนงพนักงานประจําหองยา 

 ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานเภสัชกรรม 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
      ปฏิบัติงานดานการจายยาและแบงบรรจุยา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเตรียม
และทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการแบงบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหนวยงาน
ตางๆในสังกัด ดูแลความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีหองจายยาและคลังยาเพ่ือปองกันอุบัติการณท่ี
จะเกิดข้ึน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

  2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

  1. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                       - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  

(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖0 
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9. ตําแหนง พนักงานพิมพ 
ปฏิบัติงานท่ี  สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข (นนทบุรี) 

 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานทางดานจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลโปรแกรมตางๆหรือพิมพ
ขอมูลลงในบัตร พิมพหนังสือ คัดสําเนา จัดเก็บ คนหาและติดตามเรื่อง คัดลอกลงรายการตางๆ รางหนังสือ
โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง สรุปความเห็น รวบรวมขอมูลและสถิติท่ีเก่ียวของ ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก   ผูมา
รับบริการในงานท่ีเปนความรับผิดชอบและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการใหบริการ และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทุกสาขา 
  2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  ๑.  ประเมินดานความสามารถและทักษะท่ีสอดคลองกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 
       - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office : Word, Excel) 
    (วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ) 
  ๔.  ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                        - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม  

    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
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10. ตําแหนง พนักงานบริการ 
 ปฏิบัติงานท่ี  สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข (นนทบุรี) 
 
 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานตามแตจะไดรับคําสั่ง โดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ เชน บริการตอนรับ รับรองแขก
หรือผูมารับบริการ ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทําความสะอาด งานบํารุงรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานท่ีจําเปนตองใชแรงงานท่ัวไป รวมถึงงานบริการ
ยานพาหนะ ขับรถยนตของทางราชการประเภทตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1.  มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาท่ี 

  ๒. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ  

 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในดานตาง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   ประเมินดานความสามารถท่ี- 

สอดคลองกับตําแหนง   ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   

1. ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖0 

 


