ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
----------------------------------------------------ด ว ยกรมการแพทย ประสงค จ ะรั บ สมั ครบุ คคล เพื่ อจ างเป น พนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข
ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหา และการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจาง พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนด
ประเภท ตําแหนงลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุม และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ประกอบคําสั่งกรมการแพทยที่ 154/2556 ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2556 เรื่องมอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัคร สรรหา
และเลือกสรร ดังตอไปนี้
1. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน
(๑)

กลุมงาน
ชื่อตําแหนง
อัตราวาง
คาตอบแทน

บริหารทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
๑ อัตรา
เดือนละ 13,300 บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ (เอกสารหมายเลข 1)
สิทธิประโยชน

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

ระยะเวลาการจาง

นับตั้งแตวันทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไม เ ป น ผู มี ร า งกายทุพพลภาพจนไมส ามารถปฏิบัติห นา ที่ได ไร ความสามารถหรื อ
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

..//(5) ไมเปนผูดํารง..

-2(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
หมายเหตุ : ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 1)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ ฝายทรัพยากร
บุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน
2562 ถึง วันที่ 23 กันยายน 2562 ในวัน และเวลาราชการ (ภาคเชา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบาย
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดเสาร – อาทิตย)
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด
๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถาย)
(2) วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร (ตัวจริง)
(3) สํ าเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร ที่แสดงวาเปน ผูมีวุ ฒิการศึ กษาตรงกับ
ตําแหนงที่สมัคร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง
อยูภายในวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(4) สํ า เนาใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พหรือใบอนุญ าตเปน ผูป ระกอบโรคศิล ปะ (สําหรั บ
ตําแหนงที่กําหนดใหตองมีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) จํานวน ๑ ฉบับ
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(6) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ

..//(7) ใบรับรอง..

-3(7) ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เทานั้น) ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) จํานวน ๑ ฉบับ
(8) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ
กํากับไวดวย
๓.๓ เงือ่ นไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมั ครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน เกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิกหรือ
โมฆะสําหรับผูนั้น
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ บอรดประชาสัมพันธ
12 (ทางเข า ตึ ก หลวงชํ า นาญเนติ ศ าสตร ข า งกลุ ม งานรั ง สี รั ก ษา) โรงพยาบาลราชวิ ถี และ ทางเว็ บ ไซต
www.rajavithi.go.th, https://www.facebook.com/HRRajavithi/
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
๖. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ จ ะถื อ ว า เป น ผู ผ า นการเลื อ กสรรจะต อ งเป น ผู ที่ ไ ด ค ะแนนในการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูได
คะแนนรวมเทากันจะใหผูผานการเลือกสรรที่ไดคะแนนดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผู
อยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงยังเทากันอีก จะพิจารณาจากลําดับ
ในการสมัครสอบของผูที่ไดสมัครกอน
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรดประชาสัมพันธ 12 (ทางเขาตึกหลวงชํานาญเนติศาสตร ขางกลุมงานรังสีรักษา)
โรงพยาบาลราชวิถี และ ทางเว็บไซต www.rajavithi.go.th , https://www.facebook.com/HRRajavithi/
..//โดยบัญชี..

-4โดยบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ป นับแต
วันประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหมแลวแตกรณี หรืออาจไมขึ้นบัญชีก็ได
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่กรมการแพทยกําหนด
ประกาศ ณ วันที่
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(นายสมเกียรติ ลลิตวงศา)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
ปฏิบัติราชการอธิบดีกรมการแพทย

กันยายน 2562

-5- เอกสารหมายเลข ๑ รายละเอียดแนบทายประกาศ
1. ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน ณ กลุมงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงการสรรหาการ
บรรจุ และการแตงตั้ง การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุมครองระบบคุณธรรม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาการจัดการ และสาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ
๒. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
1. ประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint)
(วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน)
- ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
- หลักการบริหารงานบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน)
2. ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
- เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง การมุ งผลสั มฤทธิ์ การบริ ก ารที่ดี การสั่ ง สมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ)

หมายเหตุ ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกดาน โดยได
คะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐

-6-

