ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
__________________________
ดวยกรมการแพทย ประสงคจะรับ สมั ครบุ คคลเพื่อจั ดจ างเปนพนั กงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห ปฏิบัติงานที่กลุมงานสังคมสงเคราะห สถาบันบําบัดรักษา
และฟ!นฟูผู$ติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจาง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนด
ลักษณะงานและคุ ณสมบั ติเ ฉพาะของกลุ3 มงาน และการจั ดกรอบอั ตรากํา ลังพนั กงานราชการ ลงวั นที่ ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ประกอบคําสั่งกรมการแพทย ที่ ๑๑๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง
มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรร ดังต3อไปนี้
๑. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจ$างงาน
กลุมงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตําแหนง นักสังคมสงเคราะห
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเคราะหผูมีป>ญหาทางสังคม เช3น เด็กและ
บุคคลวัยรุ3น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผูตองขัง ผูปAวย คนพิการและทุพพลภาพและประชาชนทั่วไปที่ไม3สามารถจะ
แกไขป>ญหาของตัวเองและครอบครัว หรือผูตกทุกขไดยากในกรณีต3าง ๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต3อสังคมโดย
ส3วนรวม พิจารณาป>ญหาและใหการสงเคราะหช3วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย

อัตราวาง 1 อัตรา
คาตอบแทน เดือนละ 1๘,๐๐0.-บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว3าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ$าง นับตั้งแต3วันทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผู$มีสิทธิสมัครเข$ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม3ต่ํากว3ายี่สิบปPบริบูรณ
(๓) ไม3เปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไม3เปนผูมีร3างกายทุพพลภาพไม3สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟ>SนเฟTอน
ไม3สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว3าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไม3เปนผูดํารงตําแหน3งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
/(6) ไม3เปนผูเคย...

-๒(๖) ไม3เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแต3เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม3เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล3ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน3วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผ3านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม3เปนขาราชการหรือลูกจาง
ของส3วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน3วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของส3วน
ราชการทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไม3เกิน ๑ เดือน และแสดงว3าไม3เปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. ว3าดวยโรค มายื่นดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑) ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร

(๒) มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานไดอย3างมีประสิทธิภาพ
(๓) มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให ผู ประสงคจะสมั คร ขอและยื่ น ใบสมั ครด วยตนเองได ที่ ฝA า ยทรั พยากรบุ คคล ชั้ น 2
ตึกอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟTZนฟูผูติดยาเสพติดแห3งชาติบรมราชชนนี รับสมัครตั้งแต3วันที่ 2 มกราคม
2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเชา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ3าย
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)
๓.๒ หลักฐานที่ต$องยื่นพร$อมใบสมัคร
(๑) รูปถ3ายหนาตรงไม3สวมหมวกและไม3สวมแว3นตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือ
ขนาด ๑ นิ้ว ถ3ายครั้งเดียวกันไม3เกิน ๑ ปP (นับถึงวันป\ดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ3าย)
(๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาและสําเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว3าเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหน3งที่สมัคร จํานวนอย3างละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันป\ดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม3 ส ามารถนํา หลั กฐานการศึ กษาดังกล3 าวยื่ น พรอมใบสมั ครได ให นํ าหนั งสื อ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะตองอยู3ภายในวันป\ดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอย3างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช3น ใบสํา คัญ การสมรส (เฉพาะผู สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ย น
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม3ตรงกัน) ใบสําคัญแสดงการผ3านการเกณฑทหาร
(ถามี) จํานวนอย3างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย (ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท3านั้น) ซึ่งออกใหไม3เกิน ๑ เดือน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผ3านงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองว3า “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ
กํากับไวดวย
/3.3 เงื่อนไขใน...

-3๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว3าเปนผูมี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน3 ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต องกรอก
รายละเอียดต3างๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไม3ว3าดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม3ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน3งที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไม3มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล3าว ใหถือว3าการรับสมัครและการเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนอันยกเลิกหรือโมฆะสําหรับผูนั้น
๔. การประกาศรายชื่ อผู$ มี สิท ธิ เ ข$ า รั บการประเมิ น ความรู$ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ภายในวั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ 2562
ณ ฝA า ยทรั พ ยากรบุ ค คล ชั้ น 2 ตึ ก อํ า นวยการ สถาบั น บํ า บั ด รั ก ษาและฟTZ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด แห3 ง ชาติ
บรมราชชนนี และทางเว็บไซต www.pmnidat.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) ประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) (โดยการสอบขอเขียน)
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว3าดวยพนักงานราชการ
- หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันบําบัดรักษาและฟTZนฟูผูติดยาเสพติดแห3งชาติฯ
- ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(2) ประเมินและดานความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน3ง (50 คะแนน)
(โดยการสอบขอเขียน)
- ความรูเฉพาะตําแหน3งดานสังคมสงเคราะห
(3) ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล 100 คะแนน (โดยการสอบสัมภาษณ)
การมุ3งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่ น
ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม การสรางสัมพันธภาพ ความเขาใจผูอื่น การสืบเสาะหา
ขอมูล
๖. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ จะถื อว3 าเปนผู ผ3 า นการเลื อ กสรรจะต องเปนผู ที่ ไ ด คะแนนในการประเมิ น ด านความรู
ความสามารถทั่วไป ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน3ง และดานสมรรถนะของบุคคลแต3ละดานไม3ต่ํากว3า รอยละ 60

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูได
คะแนนรวมเท3ากันจะใหผูผ3านการเลือกสรรที่ไดคะแนนดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน3งมากกว3า
เปนผูอยู3ในลําดับที่สูงกว3า หากคะแนนดานความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน3งยังเท3ากันอีก จะพิจารณา
จากคะแนนดานคุณลักษณะส3วนบุคคล หากคะแนนดานคุณลักษณะส3วนบุคคลยังเท3ากันอีก จะพิจารณาจาก
ลําดับในการสมัครสอบของผูที่ไดสมัครก3อน
/7. การประกาศ..

-4๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู$ผานการเลือกสรร
กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูผ3านการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปตามลําดับ
คะแนนสอบ ณ ฝA า ยทรั พยากรบุ คคล ชั้ น 2 ตึ กอํ า นวยการ สถาบั น บํ า บั ด รั ก ษาและฟTZ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด
แห3งชาติบรมราชชนนี และทางเว็บไซต www.pmnidat.go.th โดยบัญชีรายชื่อผูผ3านการเลือกสรรใหเปนอัน
ยกเลิ กหรือสิ้นผลไปเมื่ อครบกําหนด ๒ ปP นับ แต3 วัน ขึ้น บัญ ชีห รือนับ แต3 วัน ประกาศรับ สมั ครในตํา แหน3งที่ มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม3 แลวแต3กรณี
๘. การจัดทําสัญญาจ$างผู$ผานการเลือกสรร
ผูผ3านการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่กรมการแพทยกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายสรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา)
ผูอํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟTZนฟูผูติดยาเสพติดแห3งชาติบรมราชชนนี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย

