
 
 
 

 
ประกาศกรมการแพทย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
__________________________ 

  ดวยกรมการแพทย ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการท่ัวไป จํานวน 2 ตําแหนง คือ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลราชวิถี  และ พนักงาน
ชวยการพยาบาล ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลราชวิ ถี 2 (รังสิต) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 ประกอบคําสั่งกรมการแพทยท่ี 1177/2554 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2554 
เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรรฯดังตอไปนี้ 

๑. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน  
  (๑)   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
         ช่ือตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 อัตราวาง  ๑ อัตรา 
 คาตอบแทน เดือนละ ๑8,๐0๐ บาท 
 สถานท่ีปฏิบัติงาน กลุมงานการเงินและบัญชี  โรงพยาบาลราชวิถี 

 (3)   กลุมงาน  บริการ 
         ช่ือตําแหนง   พนักงานชวยการพยาบาล 
 อัตราวาง  ๑ อัตรา 
 คาตอบแทน เดือนละ ๑0,43๐ บาท 
 สถานท่ีปฏิบัติงาน ภารกิจดานการพยาบาล  โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) 
   

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑) 
สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ระยะเวลาการจาง  นับตั้งแตวันทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2563 
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2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ 
เลือกสรรคุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผู มีรางกายทุพพลภาพไมสามารถปฏิบั ติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือ           

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5) ไม เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนา ท่ี             

ในพรรคการเมือง 
(6) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด     

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ         
สวนราชการทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม      
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย 

 
                    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทาย    
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

                   3. การรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

       ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี งานการเจาหนาท่ี กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี ต้ังแตวันท่ี 6 มกราคม 2563 ถึง วันท่ี 17 มกราคม 
2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเชา เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบาย เวลา 13.00 – 16.30 น.)  

3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
(1)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ    

ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (ใหเขียนชื่อ–สกุล หลังรูปถาย) 
(2)  สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาและสําเนาปริญญาบัตร ท่ีแสดงวาเปนผู มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจาก         
ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวย่ืนพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร
ซ่ึงจะตองอยูภายในวันปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได 

 
 
 

//(3) สําเนาบัตร... 
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(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(4)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน       

ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญแสดงการผานการเกณฑทหาร 
(ถามี) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

(5)  ใบรับรองแพทย (ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น) ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 
จํานวน 1 ฉบับ (ตัวจริง) 

(6)  หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
 

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ      
ลงช่ือกํากับไวดวย **หลักฐานการสมัครงานใหนําฉบับจริงมาดวย** 

   

 3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
       ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน       
ผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด    
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการเลือกสรรครั้งนี ้     
เปนอันยกเลิกหรือโมฆะสําหรับผูนั้น 

 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 

กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ         
และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี 24 มกราคม 2563 ณ บอรดประชาสัมพันธ 
(บอรด 9)  ตึกหลวงชํานาญ เนติศาสตร  ชั้น 1 (กลุมงานรังสีรักษา) ตรงขามตึกเจริญ พูลวรลักษณ                
และทางเว็บไซต www.rajavithi.go.th  เวลา 15.30 น. 

 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

6. เกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ในแตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนการประเมิน      
รวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู ไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูผานการเลือกสรรท่ีไดคะแนนความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากคะแนนดานความรูความสามารถท่ีใช
เฉพาะตําแหนงยังเทากันอีก จะพิจารณาจากลําดับในการสมัครสอบของผูท่ีไดสมัครกอน 

 
 
 
 

//7.การประกาศ... 
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7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปตามลําดับ

คะแนนสอบ ณ บอรดประชาสัมพันธ (บอรด 9) ตึกหลวงชํานาญ เนติศาสตร ชั้น 1 (กลุมงานรังสีรักษา) ตรงขาม
ตึกเจริญ พูลวรลักษณ และทางเว็บไซต www.rajavithi.go.th  โดยบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรใหเปนอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด 2 ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 
 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมการแพทยกําหนด 
 

          ประกาศ  ณ  วันท่ี           ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 

  (นายสมเกียรติ  ลลิตวงศา)  
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวถีิ                              

                                                          ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 
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- เอกสารหมายเลข 1 - 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศ 
 
1. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 
 ปฏิบัติงานท่ี กลุมงานการเงิน และบัญชี โรงพยาบาลราชวิถี 
 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ 

การบัญชีท่ัวไปของสวนราชการ การศึกษา วิเคราะห ติตาม ประเมินผล การใชจายเงิน การวิเคราะหฐานะทาง
การเงิน และบัญชี การวิเคราะหงบประมาณการพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกตองของการลงบัญชี
ประเภทตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีใน สาขาบัญชี  บริหารธุรกิจ หรือวิชาเศรษฐศาสตร 

  ๒. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน 

ดังนี้ 
1. ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (100 คะแนน) 

 (วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน) 
                          2. ประเมินดานความสามารถและทักษะท่ีสอดคลองกับตําแหนง (100 คะแนน) 

      - การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office : Word, Excel, Power Point) 
(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ) 

3.  ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (100 คะแนน) 
 (วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินและผานการประเมินในทุกครั้ง       
โดยไดคะแนนในแตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 
 
 
 

 



- ๖ - 
 
2. ตําแหนงพนักงานชวยการพยาบาล 
 ปฏิบัติงานท่ี ภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี2 (รังสิต) 
 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือแพทย พยาบาล 

และบุคลากรทางการแพทยในการรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน และชวยเหลือผูปวยในดานตางๆ ภายใตการควบคุม
ของแพทย พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทยอ่ืน ๆ จัดเตรียมทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณทางการแพทย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) และมีประสบการณดานชวยการพยาบาลไมนอยกวา 5 ป 
  ๒. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน 
   

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (100 คะแนน) 

- เก่ียวกับเรื่องการมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึด 
ม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม การทํางานเปนทีม การบริการพยาบาลคลินิก การสรางสัมพันธภาพ
การสื่อสาร ความยืดหยุนผอนปรน 
  (วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ) 
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