ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด!วยกรมการแพทย โดยสถาบันบําบัดรักษาและฟ'(นฟูผู!ติดยาเสพติดแห.งชาติบรมราชชนนี
ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจ!างเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป ตําแหน.งนักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติงานที่สถาบันบําบัดรักษาและฟ'(นฟูผู!ติดยาเสพติดแห.งชาติบรมราชชนนี
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ!างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ!าง
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวั น ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน.ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ.ม และการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคําสั่งกรมการแพทย
ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวั นที่ ๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่ อง มอบอํ านาจดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บพนั กงานกระทรวง
สาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต.อไปนี้
๑. กลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน
กลุมตามลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ (ก)
ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติงานที่กลุ.มงานพยาธิวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด!านเทคนิคการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ
ทดสอบ วิเคราะห วิจัยสิ่งส.งตรวจที่ได!มาจากร.างกายมนุษย โดยใช!วิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
ห!องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด!านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด
ภูมิคุ!มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนําผลมาใช!ในการวินิจฉัย ค!นหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง
และติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การปGองกันโรค การส.งเสริสุขภาพ รวมถึงการควบคุม
คุณภาพ การกําหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใช!เครื่องมือรวมทั้งน้ํายาต.าง ๆ ทางห!องปฏิบัติการทาง
เทคนิคการแพทย การให!คําปรึกษาแนะนํา และฝJกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย และปฏิบัติ
หน!าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข!อง
อัตราวาง 1 อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ
๑๕,๙๖๐.-บาท พ.ต.พกส. 1,000 บาท
ระยะเวลาการจาง ตั้งแต.บัดนี้เปนต!นไป ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม.ต่ํากว.าสิบแปดปRบริบูรณ (นับถึงวันปSดรับสมัคร)
(๓) ไม.เปนบุคคลล!มละลาย

-2(๔) ไม.เปนผู!มีร.างกายทุพพลภาพจนไม.สามารถปฏิบัติหน!าที่ได! ไร!ความสามารถหรือจิตฟUVนเฟ'อน
ไม.สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไว!ในกฎหมายว.าด!วยระเบียบข!าราชการพลเรือน
(๕) ไม.เปนผู!ดํารงตําแหน.งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ!าหน!าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม.เปนผู!เคยต!องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให!จําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เว!นแต.เปน
โทษสําหรับความผิดที่ได!กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม.เปนผู!เคยถูกลงโทษให!ออก ปลดออก หรือไล.ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน.วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม. เ ปนข! า ราชการหรื อลู ก จ! า งของส. ว นราชการ พนั กงาน หรื อ ลู กจ! า งของหน. ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ!างของราชการส.วนท!องถิ่น
(๙) ไม.เปนผู!บกพร.องในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
หมายเหตุ : ผู!ที่ผ.านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ!าง จะต!องไม.เปนข!าราชการหรือลูกจ!างของส.วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ!างของหน.วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ!างของราชการส.วน
ท!องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหน.งนักเทคนิคการแพทย
๑. ได!รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย.างอื่นที่เทียบได!ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย และได!รับใบอนุญาตเปนผู!ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย หรือได!รับใบอนุญาต
เปนผู!ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของสภาเทคนิคการแพทย
๒. มีความรู!ความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน.ง
๓. มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทํางานเปนทีมได!
๔. สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได!
๓. การรับสมัคร
๓.๑

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให!ผู!ประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด!วยตนเองได!ที่ ฝ\ายทรัพยากรบุคคล กลุ.มภารกิจ
ด!านอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟ'(นฟูผู!ติดยาเสพติดแห.งชาติบรมราชชนนี ตั้งแต.วันที่ 16 ตุลาคม
๒๕61 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕61 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช!า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ.าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๑ รูปถ.ายหน!าตรง ไม.สวมหมวก ไม.ใส.แว.นตาดํา ขนาด ๓x๔ ซม. หรือ ๑.๕ นิ้ว
ถ.ายมาแล!วไม.น!อยกว.า ๑ ปR (นับถึงวันปSดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ให!เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ.าย)
๒. สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว.าเปนผู!มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน.งที่สมัคร
และสําเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย.างละ 1 ฉบับ
โดยจะต!องสําเร็จการศึกษาและได!รับอนุมัติจากผู!มีอํานาจอนุมัติภายในวันปSดรับสมัคร ในกรณีที่
ไม. ส ามารถนํ า หลั ก ฐานการศึ ก ษาดั ง กล. า วมายื่ น พร! อ มใบสมั ค รได! ให! นํ า หนั ง สื อ รั บ รองวุ ฒิ
ที่สถานศึกษาออกให! โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได!รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต!องอยู.ภายในวันปSดรับสมัครมายื่นแทนก็ได!
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ!าน จํานวนอย.างละ ๑ ฉบับ

-3๔. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ!ามี) เช.น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ!ามี) ใบสําคัญ
แสดงการผ.านการเกณฑทหาร จํานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเป&นโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให!ผู!สมัครเขียนคํารับรองว.า “สําเนาถูกต!อง” และลงชื่อกํากับไว!ด!วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู!สมัครเข!ารับการเลือกสรรจะต!องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว.าเปนผู!มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน. ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต! อ งกรอก
รายละเอียดต.าง ๆ ในใบสมัคร พร!อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให!ถูกต!องครบถ!วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู!สมัครไม.ว.าด!วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม.ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน.งที่สมัคร อันมีผลทําให!
ผู!สมัครไม.มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล.าว ให!ถือว.าการรับสมัครและการเข!ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนอันยกเลิกหรือโมฆะสําหรับผู!นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมการแพทย จะประกาศรายชื่ อผู! มี สิ ท ธิ เ ข! า รั บ การประเมิ น ความรู! ค วามสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕61 ณ สถาบันบําบัดรักษาและ
ฟ'(นฟูผู!ติดยาเสพติดแห.งชาติบรมราชชนนี และทางเว็บไซต www.pmnidat.go.th
๕. หลักเกณฑ8และวิธีการเลือกสรร
ผู!สมัครต!องได!รับการประเมินความรู!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด!วยวิธีการประเมิน ดังนี้
ภาคการสอบขอเขียน
(๑) ประเมินด!านความรู!ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว.าด!วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
- หลักเกณฑว.าด!วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มค.าจ!าง และต.อสัญญา
จ!างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดกรมการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๗
- สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖
- ความรู! ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถาบั น บํ า บั ด รั ก ษาและฟ'( น ฟู ผู! ติ ด ยาเสพติ ด แห. ง ชาติ
บรมราชชนนี และที่เกี่ยวข!อง
(2) ประเมินด!านความสามารถที่ใช!เฉพาะตําแหน.ง 50 คะแนน
- ความรู!ทั่วไปเกี่ยวกับตําแหน.งนักเทคนิคการแพทย
ภาคการสอบสัมภาษณ8
(3) ประเมินด!านสมรรถนะของบุคคล 100 คะแนน
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน.ง เปนการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตําแหน.งหน!าที่จากประวัติส.วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรม
ที่ปรากฏของผู!เข!าสอบและจากการสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใช!วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
ด!านต.าง ๆ เช.น ความรู!ที่อาจเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหน!าที่ ความสามารถ ประสบการณ ท.วงที

-4วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข!าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข!ากับ
ผู!ร.วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล!อม ความคิดริเริ่มสร!างสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย.างอื่น
เปนต!น และรวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหน.ง
๖. เกณฑ8การตัดสิน
ผู!ที่จะถือว.าเปนผู!ผ.านการเลือกสรร จะต!องเปนผู!ที่ได!คะแนนในประเมินความรู!ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ในแต.ละด!านไม.ต่ํากว.าร!อยละ 6๐ และมีคะแนนในแต.ละภาคไม.ต่ํากว.าร!อยละ 60
การจัดจ!างจะเปนไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู!ได!
คะแนนรวมเท.ากันจะให!ผู!ผ.านการเลือกสรรที่ได!คะแนนด!านความรู!ความสามารถที่ใช!เฉพาะตําแหน.งมากกว.า
เปนผู!อยู.ในลําดับที่สูงกว.า หากคะแนนด!านความรู!ความสามารถที่ใช!เฉพาะตําแหน.งยังเท.ากันอีก จะพิจารณา
จากลําดับในการสมัครสอบของผู!ที่ได!สมัครก.อน
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผู!ผ.านการเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตามลําดับคะแนนสอบ ณ สถาบันบําบัดรักษาและฟ'(นฟูผู!ติดยาเสพติดแห.งชาติบรมราชชนนี โดยบัญชีรายชื่อ
ผู!ผ.านการเลือกสรรให!เปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนดวันที่ 30 กันยายน 2562 นับแต.วันประกาศ
บัญชี รายชื่อผู! ผ.านการเลือกสรร หรือนั บแต. วันประกาศรั บสมั ครในตํา แหน. งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ ใหม.
แล!วแต.กรณี หรืออาจไม.ขึ้นบัญชีก็ได!
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผู!ผ.านการเลือกสรรจะต!องทําสัญญาจ!างตามที่กรมการแพทยกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายสรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา)
ผู!อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟ'(นฟูผู!ติดยาเสพติดแห.งชาติบรมราชชนนี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย

