ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ สถาบันบาบัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
การสรรหาและการเลื อ กสรร รวมทั้ ง แบบสั ญ ญาจ้ า ง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวั น ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง การกาหนดประเภท ตาแหน่ ง
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคาสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอานาจดาเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรร ดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มตามลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ ข
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุม่ งานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นการสาธารณสุ ข ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาพั ฒ นาทางด้ า นสาธารณสุ ข เช่ น การบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข
การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรัก ษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา
ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดาเนินงานด้านการ
สาธารณสุข วัดและประเมินผล กาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงาน
ด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ
๑๕,๙๖๐.-บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

-2ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ไม่เป็ น ข้าราชการหรื อลู ก จ้ างของส่ ว นราชการ พนักงาน หรือ ลู กจ้า งของหน่ว ยงานอื่น ของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาวิ ช าใดสาขาวิ ช าหนึ่ งทางจิ ตวิ ทยา ทางจิ ตวิ ทยาคลิ นิ ก สาขาวิ ชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ ชี วภาพ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิ ชาทั นตแพทย์ศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุ กต์ สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้ อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่ งแวดล้ อมและ
ทรั พยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิช าศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามั ยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาใดวิชาหนึ่งและ
ทางใดทางหนึ่ งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็ นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิ ดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. มีความรู้ความสามารถจาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการนาภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

๓. การรับสมัคร
๓.๑

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ก ลุ่ ม งานทรั พ ยากรบุ ค คล
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ภารกิจด้านอานวยการ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช
ชนนี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕63 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕63 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๓x๔ ซม. หรือ ๑.๕ นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป(ให้เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ่าย)

-๓๒. สาเนาประกาศนียบัตร สาเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร
และสาเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดย
จะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสาคัญแสดงการ
ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารั บ การประเมิ นความรู้ค วามสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕63 ณ สถาบันบาบัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
ภาคการสอบข้อเขียน
(๑) ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญา
จ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดกรมการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๗
- สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี และที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินด้านความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง 50 คะแนน
- ความรู้เฉพาะตาแหน่งทางด้านสาธารณสุข

-4ภาคการสอบสัมภาษณ์
(3) ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล 100 คะแนน
การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึก ษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรม
ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น และรวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณา
จากลาดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตามลาดับคะแนนสอบ ณ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้น
บัญชีก็ได้
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมการแพทย์กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)
ผู้อานวยการสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

