
                

 

 
 

ประกาศกรมการแพทย์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

   _____________________ 

  ตามประกาศ กรมการแพทย์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต าแหน่ง เภสัชกร ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การ
สรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบค าสั่งกรมการแพทย์ ที่ 1209/๒๕63  ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.๒๕63 เรื่อง 
มอบอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงขยายเวลาการประกาศรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรร ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ (ก)  
 ชื่อต าแหน่ง              เภสัชกร 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ (สามารถศึกษาได้จากมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
     อัตราว่าง    ๑  อัตรา 

ค่าจ้างที่จะได้รับ  วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี เดือนละ ๑8,96๐ บาท 
   วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี เดือนละ 21,000 บาท 

(ไมร่วม เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับเภสัชกรที่ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ เดือนละ 5,000 บาท,เงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ส. 
เดือนละ 1,500 บาท และ เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามผล
การปฏิบัติงาน (P4P) ) 

ระยะเวลาการจ้าง   นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖8   
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลอืกสรร 
       คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
(๑) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานทรัพยากรบุคคล  

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  ตั้งแต่วันที ่ 1  พฤศจิกายน ๒๕๖5  ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖5  ในวัน
และเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) หรือ ส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ งานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  เลขที่ 775  หมู่ 19  ต าบล
ศิลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  งานทรัพยากรบุคคล  โทร 
0-4324-6067  ต่อ 612,613 (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตาม QR Code ด้านท้าย
ประกาศนี้) 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด 

๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย) 
(๒) ส าเนาประกาศนียบัตร ส าเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ

ต าแหน่งที่สมัคร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือ วันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
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(๓) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (ส าหรับ
ต าแหน่งที่ก าหนดให้ต้องมีตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) จ านวน ๑ ฉบับ 

(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๖) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม

ตามกฎ  ก.พ. ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จ านวน ๑ ฉบับ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น) 
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ใช้ประสบการณ์

แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย   

 

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น  

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะส าหรับผู้นั้น 
  ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่   29  พฤศจิกายน ๒๕๖5                   
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น และทางเว็บไซต์ www.tyrkk.go.th 
  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
      (๑) ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป  
     (๒) ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  
       (๓) ประเมินด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

        การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
  ๖. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
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การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้

คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณา
จากล าดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามล าดับคะแนนสอบ ณ  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  และทางเว็บไซต์  
www.tyrkk.go.th โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๒ ปี นับแต่
วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณ ีหรืออาจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้ 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมการแพทย์ก าหนด 

 

ประกาศ ณ วันที่    1  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 
 (นายชาญชัย  ธงพานิช) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ 

  
 
 
 


