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ประกาศกรมการแพทย์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
__________________________ 

 
  ด้วยกรมการแพทย์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ านวน 9 ต าแหน่ง ดังนี้ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการพัสดุ นักกิจกรรมบ าบัด เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าพนักงานเภสัช พนักงานพิมพ์ และ
พนักงานประจ าห้องยา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศ  คณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดประเภท ต าแหน่งลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕6 ลงวันที่ 19 
กรกฎาคม 2556 ประกอบค าสั่งกรมการแพทย์ ที่ 154/๒๕๕6 ลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๕6 เรื่อง มอบอ านาจ
ด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้  

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

  (1)   กลุ่มงานลักษณะงาน บริหารทั่วไป 
            ชื่อต าแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไป 

        อัตราว่าง     3 อัตรา 
               ค่าตอบแทน     เดือนละ ๑๓,๓00 บาท    

  (2)   กลุ่มงานลักษณะงาน บริหารทั่วไป 
         ชื่อต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
         อัตราว่าง   1 อัตรา ๑๓,๓00 บาท 
         ค่าตอบแทน  เดือนละ  

  (3)   กลุ่มงานลักษณะงาน บริหารทั่วไป 
         ชื่อต าแหน่ง     นักวิชาการพัสดุ 

        อัตราว่าง     2 อัตรา 
               ค่าตอบแทน     เดือนละ ๑๓,๓00 บาท 

  (4)   กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ ก 
         ชื่อต าแหน่ง  นักกิจกรรมบ าบัด 
         อัตราว่าง   1 อัตรา 
         ค่าตอบแทน  เดือนละ 15,960 บาท 
 

   

 

 

 

/(5) กลุ่มงานลักษณะงาน... 
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  (5)   กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค 
         ชื่อต าแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการ 

        อัตราว่าง     18 อัตรา 
       ค่าตอบแทน     เดือนละ 10,200 บาท 

  (6)   กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ 
         ชื่อต าแหน่ง     ผู้ช่วยพยาบาล 

        อัตราว่าง     10 อัตรา 
               ค่าตอบแทน     เดือนละ 8,300 บาท                      

  (7)   กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค 
         ชื่อต าแหน่ง     พนักงานเภสัชกรรม 

        อัตราว่าง     5 อัตรา 
       ค่าตอบแทน     เดือนละ 8,300 บาท 

  (8)   กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ    
         ชื่อต าแหน่ง     พนักงานประจ าห้องยา 

        อัตราว่าง     1๓ อัตรา 
        ค่าตอบแทน     เดือนละ 7,590 บาท  

  (9)   กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ    
         ชื่อต าแหน่ง     พนักงานพิมพ์ 

        อัตราว่าง     1 อัตรา 
        ค่าตอบแทน     เดือนละ 7,590 บาท      
 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ( เอกสารหมายเลข ๑ ) 
สิทธิประโยชน์              ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕56
ระยะเวลาการจ้าง        นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน  256๔ 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
   คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน              

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการท้องถิ่น   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
(เอกสารหมายเลข ๑) 

  ๓. การรับสมัคร 
๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานทรัพยากร

บุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2  โรงพยาบาลราชวิถี  เลขที่ 2 ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2563 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาค
บ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) **โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร** 

๓.๒   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด 

๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย) 
(๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript)  และปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  

จ านวน ๑ ฉบับ  แนบพร้อมใบสมัคร 
      (6) รายงานผลการตรวจเอ๊กซเรย์ปอดของโรงพยาบาลรัฐบาล (เท่านั้น) จ านวน ๑ ฉบับ   
(หากไม่มีรายงานผลการตรวจกรุณาน าฟิล์มเอ๊กซเรย์หรือซีดีมาแสดงด้วย)  **น าผลมาแสดงให้เมื่อได้รับการ
คัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข** 

(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ

ก ากับไว้ด้วย  **หลักฐานการสมัครให้น าฉบับจริงมาด้วย**   
                                                                           

๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิกหรือ
โมฆะส าหรับผู้นั้น  

 
 

..//4.การประกาศ.. 
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๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
12 (ทางเข้าตึกหลวงช านาญเนติศาสตร์ ข้างกลุ่มงานรังสีรักษา) โรงพยาบาลราชวิถี  และทางเว็บไซต์  
www.rajavithi.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้

คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากล าดับ
ในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามล าดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 12 (ทางเข้าตึกหลวงช านาญเนติศาสตร์ ข้างกลุ่มงานรังสีรักษา)  
โรงพยาบาลราชวิถี และทางเว็บไซต์ www.rajavithi.go.th โดยบัญชีรายชื ่อผู ้ผ ่านการเลือกสรรให้เป็น      
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด 2 ปี  นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่  
วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้  

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมการแพทย์ก าหนด 

    ประกาศ  ณ  วันที่   12   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายสุกรม ชีเจริญ) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิอิกส์ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ 

 
 
 
 

 

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

๑. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
ปฏิบัติงานที่  งานนวัตกรรมฯ , ส านักเลขานุการกรมการแพทย์ (นนทบุรี) , เขตบริการสุขภาพที่ 9 

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงาน และการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล 
สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่อง
และ เตรี ยมการส าหรั บการประชุ ม  จดบันทึ ก  และ เ รี ยบ เรี ย ง ร าย งานการประชุ มทางวิ ช าการ  
และรายงานอ่ืนๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร  
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑. ได้รับปริญญาตรี  ทุกสาขาวิชา  
  ๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. มีทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
   1. ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 
   - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 

  - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) 
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน) 

- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน) 
2. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 

- เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
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๒. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
 ปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งการสรรหาการ
บรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอ่ืน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    
  ๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. มีทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 

        - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) 
    (วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ) 
  - ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
           -หลักการบริหารงานบุคคล 
    (วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ) 
 
  2. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                       - เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
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๓. ต าแหน่งนกัวิชาการพัสดุ 
 ปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา , กองคลังฯ กรมการแพทย์ 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพ
การร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุ  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี   หรือ  

ทางการจัดการ   หรือทางการจัดการทั่วไป  หรือทางการตลาดสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์  สาขาวิชา- 
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  2.  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  มีทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
   1.  ประเมินด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
                        - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   - ทักษะในการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
     - ทักษะในการลงระบบ e-GP และ GFMIS  
    (วิธีการประเมิน  โดยการสอบสัมภาษณ์) 
   2. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                       - เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม  
    (วิธีการประเมิน  โดยการสัมภาษณ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
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๔. ต าแหน่งกิจกรรมบ าบดั 
 ปฏิบัติงานที ่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางวิชาการในการส่งเสริม ปูองกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของผู้ที่มีความบกพร่อง

หรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
บริหารทางกิจกรรมบ าบัด การนิเทศงาน และฝึกอบรมวิ ชากิจกรรมบ าบัด เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
กิจกรรมบ าบัดในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบ าบัด

ทางกิจกรรมบ าบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด 
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. มีทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 

 
   

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  1. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                       - เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม  

(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
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5. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ 
 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม , กลุ่มงานบริหารทั่วไป , กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล , กลุ่มงานรังสีรักษา 
ส านักเลขานุการกรมการแพทย์ (นนทบุรี) 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
     ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดท าข้อมูล ซึ่งมีลักษณะ

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์  
ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดท า 
การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  ๑.  ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
       - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel) 
    (วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ) 
  2.  ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                        - เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
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๖. ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 

 ปฏิบัติงานที่ ภารกิจด้านการพยาบาล 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   

  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ปุวย 
ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่ก าหนดไว้ในด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมปูองกันโรค ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีความรู้ความสามารถและมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น 
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ 
  ๒.  ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ 
  ๓.  ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมคัรต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
   1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
                       - เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม  
    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
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๗. ต าแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 
 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยเหลือเภสัชกรในขั้นตอนการท า
ยาหรือผลิตยา โดยร่วมกับทีมงานวางแผน ก าหนดปริมาณยาที่จะผลิตและการแบ่งบรรจุยาไว้ล่วงหน้า จัดท าบัญชี
ควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ จัดยาตามใบสั่งยาและพิมพ์สลากยาด้วยระบบสารสนเทศ รวมทั้งเตรียมยาและจ่าย
ยาในคลินิกโรคเรื้อรังและอ่ืนๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา  
2. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว  

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
- ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   ประเมินด้านความสามารถท่ี- 

สอดคล้องกับต าแหน่ง   ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล   
  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
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8. ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องยา 
 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
      ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียม
และท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงาน
ต่างๆในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพ่ือปูองกันอุบัติการณ์ที่
จะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

  1. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                       - เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม  

(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖0 
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9. ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ 
ปฏิบัติงานที่  ส านักเลขานุการกรมการแพทย์ (นนทบุรี) 

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานทางด้านจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลโปรแกรมต่างๆหรือพิมพ์
ข้อมูลลงในบัตร พิมพ์หนังสือ คัดส าเนา จัดเก็บ ค้นหาและติดตามเรื่อง คัดลอกลงรายการต่างๆ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เก่ียวข้อง ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่   ผู้มา
รับบริการในงานที่เป็นความรับผิดชอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทุกสาขา 
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  ๑.  ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
       - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel) 
    (วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ) 
  ๔.  ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) 
                        - เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม  

    (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 


