
 

 
ประกาศกรมการแพทย์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
-------------------------------------- 

 

  ด้วย กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงาน
ราชการท่ัวไป ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานท่ี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันท่ี   ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคําสั่งกรมการแพทย์ท่ี ๑๑๗๗/๒๕๕๔ ลง
วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ          
จงึประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี ้
 

 ๑. ช่ือกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
 ช่ือตําแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง 
จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเก่ียวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่ง
ประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใช้คําสั่งต่างๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร
การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คําปรึกษา แนะนํา อบรมเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่
บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 อัตราว่าง        ๑ อัตรา 

 คา่ตอบแทน เดือนละ   ๑๐,๘๕๐   บาท 
 สิทธิประโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระยะเวลาการจ้าง     นับแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี  
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 

/(๕) ไม่เป็นผู.้.. 
 



-๒- 
 

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน        
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหต ุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถ่ิน  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
(๑) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร ์
(๒) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 

 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร

อํานวยการ ชั้น ๑ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่  ตั้งแต่วันท่ี ๘ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวัน
และเวลาราชการ  
 

๓.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด ๓ x ๔ ซม. หรือขนาด ๑ นิ้ว   

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๑ ป ี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย) 
(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษา ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร  

จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง

คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได ้

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน

ชื่อ–นามสกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  จํานวนอย่างละ  ๑ ฉบับ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   

จํานวน ๑ ฉบับ 
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จํานวน ๑ ฉบับ 
ท้ังนี ้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับ

ไว้ด้วย 
 

/ ๓.๓ เงื่อนไข... 
 



-๓- 
 
  ๓.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด   
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะสําหรับผู้
นั้น  
 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

 กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน  ในวันท่ี  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และทางเว็บไซต์  www. Drugcare.net 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน 
ดังนี ้

 

  (๑) ประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไป (สอบข้อเขียน)  
        - ความรู้เก่ียวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่  
                   และของกรมการแพทย์ 
        - ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
             - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              - ความรูร้อบตัวเก่ียวกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน  
  (๒) ประเมินด้านความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)  
        - ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
  (๓) ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับตําแหน่ง (สอบปฏิบัต)ิ  
        - การใช้งานและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
  (๔) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์)  
                  - เก่ียวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

        การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเป็นทีม ความเข้าใจผู้อ่ืน   
        ความยืดหยุ่นผ่อนปรน และการใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 

  ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผูผ้่านการเลือกสรรท่ีได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  และหากคะแนนด้านความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจาก
ลําดับในการสมัครสอบของผู้ท่ีได้สมัครก่อน 

/ ๗. การประกาศ... 



 
-๔- 

 
๗.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

 กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไปตามลําดับ
คะแนนสอบ   ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอํานวยการ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ และทางเว็บไซด ์ 
www. Drugcare.net  โดยบัญชีรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๒ ปี นับ
แต่วันข้ึนบัญชหีรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 
 

๘.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมการแพทย ์กําหนด 

 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๘   ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

                                                                                       
  (นายวรพงษ์  สําราญทิวาวัลย์) 
  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อรไท ร่าง/พิมพ/์ทาน 
 พิทักษ์  ตรวจ 


