
 

     

 
 
 
 

ประกาศกรมการแพทย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

  ดวย คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี    
11 สิงหาคม 2564 ไดอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจใหกระทรวงสาธารณสุข   
เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมการแพทยประสงคจะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร    
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จางพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ         
ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1012.2/373 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปน
พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

  ๑. ช่ือตำแหนง กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานบริหารท่ัวไป และรายละเอียดการจางงาน 

 (๑)  ช่ือตำแหนง  ตำแหนงนายแพทย 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ 
  อัตราวาง ๑5 อัตรา 
  คาตอบแทน 101,350 บาท 

 สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน
ของพนกังานราชการ พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยกเวนเฉพาะสิทธิการลาเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ 

 ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันทำสัญญาจาง จนถึงวันท่ี  15  มิถุนายน ๒๕65     
โดยระยะเวลาในสัญญาจางไมเกิน 3 เดือน หากมีภารกิจตอเนื่องสามารถจางตอไดคราวละ 3 เดือน          
โดยไมตองสรรหาใหม ท้ังนี้ ตองไมเกินวันท่ี 30 กันยายน 2565 และไมมีการตอสัญญาจาง 

 สถานท่ีปฏิบัติงาน   

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน 
จำนวน
อัตรา 

การปฏิบัติงาน 

1 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 1 
ปฏิบัติงานวันละไมนอยกวา 
8 ชั่วโมง รอบเชา บาย ดึก  
เดือนละไมนอยกวา 22 วัน 
ตามท่ีหนวยงานมอบหมาย 

2 โรงพยาบาลราชวถีิ 3 
3 โรงพยาบาลเลิดสิน 6 
4 สถาบันโรคผิวหนัง 5 

หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานตามท่ีกรมการแพทยไดมอบหมาย 
 

(2) ชื่อตำแหนง... 
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 (2) ช่ือตำแหนง  ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพ 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ 
  อัตราวาง 112 อัตรา 
  คาตอบแทน 59,680 บาท 

 สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน
ของพนกังานราชการ พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยกเวนเฉพาะสิทธิการลาเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ 

 ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันทำสัญญาจาง จนถึงวันท่ี  15  มิถุนายน ๒๕65     
โดยระยะเวลาในสัญญาจางไมเกิน 3 เดือน หากมีภารกิจตอเนื่องสามารถจางตอไดคราวละ 3 เดือน          
โดยไมตองสรรหาใหม ท้ังนี้ ตองไมเกินวันท่ี 30 กันยายน 2565 และไมมีการตอสัญญาจาง 

 สถานท่ีปฏิบัติงาน   

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน 
จำนวน
อัตรา 

การปฏิบัติงาน 

1 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 2 

ปฏิบัติงานวันละไมนอยกวา 
8 ชั่วโมง รอบเชา บาย ดึก  
เดือนละไมนอยกวา 22 วัน 
ตามท่ีหนวยงานมอบหมาย 

2 โรงพยาบาลราชวถีิ 50 
3 โรงพยาบาลเลิดสิน 44 
4 สถาบันโรคผิวหนัง 14 
5 โรงพยาบาลธัญญารักษปตตานี 2 

หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานตามท่ีกรมการแพทยไดมอบหมาย 
 

 (3) ช่ือตำแหนง  ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ 
  อัตราวาง 34 อัตรา 
  คาตอบแทน 40,000 บาท 

 สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน
ของพนกังานราชการ พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยกเวนเฉพาะสิทธิการลาเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ 

 ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันทำสัญญาจาง จนถึงวันท่ี  15  มิถุนายน ๒๕65     
โดยระยะเวลาในสัญญาจางไมเกิน 3 เดือน หากมีภารกิจตอเนื่องสามารถจางตอไดคราวละ 3 เดือน          
โดยไมตองสรรหาใหม ท้ังนี้ ตองไมเกินวันท่ี 30 กันยายน 2565 และไมมีการตอสัญญาจาง 

 สถานท่ีปฏิบัติงาน  

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน 
จำนวน
อัตรา 

การปฏิบัติงาน 

1 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 2 
ปฏิบัติงานวันละไมนอยกวา 
8 ชั่วโมง รอบเชา บาย ดึก  
เดือนละไมนอยกวา 22 วัน 
ตามท่ีหนวยงานมอบหมาย 

2 โรงพยาบาลราชวถีิ 8 
3 โรงพยาบาลเลิดสิน 8 
4 สถาบันโรคผิวหนัง 16 

หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานตามท่ีกรมการแพทยไดมอบหมาย 

2. คุณสมบัติ... 
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  ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
      2.1 คณุสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุ 18 ป ข้ึนไป 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ จิตฟนเฟอน   

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ใหจำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผูพนโทษ
มาแลวเกิน 5 ป โดยตองยื่นหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบท่ีเลขาธิการ ก.พ. กำหนด มาประกอบการ
พิจารณาดวย 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไมเปนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางชั่วคราวรายเดือน รายวัน   

และจางเหมาบริการ ของกระทรวงสาธารณสุข 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง   
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศ 

๓. การรับสมัคร 
      ๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

 ใหผูประสงคจะสมัคร สามารถยื่น ใบสมัครทางอินเทอรเน็ต  ตลอด 24 ชั่ วโมง           
ตั้งแตวันพฤหัสบดีท่ี 24 – กุมภาพันธ - วันจันทรท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ไมเวนวันหยุดราชการ          
โดยดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

 1. เขาเว็บไซต http://dms.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “สมัครสอบ” 
 2. กรอกขอความในแบบฟอรมการสมัครใหถูกตอง ครบถวน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี

กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอรมการชำระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัติโนมัติ 
 3. อัพโหลดไฟลรูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลว

ไมเกิน 1 ป ลงในระบบใบสมัครท่ีกำหนด 
 4. อัพโหลดไฟลเอกสารหลักฐานการสมัคร เปนไฟล PDF เรียงตอเปนไฟลเดียวกัน      

ลงในระบบการสมัครท่ีกำหนดไว ประกอบดวย 
  (1) สำเนาปริญญาบตัรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้)        
ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนงท่ีสมัคร จำนวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสำเร็จการศึกษา    
และไดรับอนมัุติจากผูมีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  
 ในกรณีท่ีไมสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกลาวอัพโหลดไฟลได ใหนำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร  
ซ่ึงจะตองอยูภายในวันปดรับสมัครคือวันท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕65 มาอัพโหลดแทนก็ได 
 

(2) ใบอนญุาต... 
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  (2) ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา (สำหรับการสมัครตำแหนง
นายแพทย) 
  (3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ          
การผดุงครรภชั้นหนึ่ง (สำหรับการสมัครตำแหนงพยาบาลวิชาชีพ) 
  (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน จำนวนอยางละ ๑ ฉบับ 
  (5) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 
นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จำนวนอยางละ ๑ ฉบับ 
  (6) หนังสือรับรองการผานงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถามี) 

ท้ังนี้ หากไมแนบไฟล PDF เอกสารหลักฐานดังกลาวขางตน ระบบการสมัครจะไมใหย่ืนใบสมัคร 

  5. พิมพแบบฟอรมการชำระเงิน หากไมมีเครื่องพิมพขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวใน
รูปแบบไฟล แลวพิมพในภายหลัง หรือหากไมสามารถพิมพแบบฟอรม หรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถเขา
ระบบพิมพแบบฟอรมการชำระเงินใหมได แตจะไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครได 
 6. นำแบบฟอรมการชำระเงิน ไปชำระเงินไดเฉพาะท่ีเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย       
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพันธ – วันอังคารท่ี 1 มีนาคม 2565 ภายในเวลา      
ทำการของธนาคาร โดยการรับสมัครคัดเลือกจะมีผลสมบูรณเม่ือผูสมัครสอบชำระคาธรรมเนียมในการสมัคร
เรียบรอยแลว 
 ๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  1. ใบสมัครท่ีพิมพจากระบบ ลงลายมือชื่อ พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก 
และไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถายไวไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป 
  2. สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) 
ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนงท่ีสมัคร จำนวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสำเร็จการศึกษา    
และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  
 ในกรณีท่ีไมสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกลาวยื่นพรอมใบสมัครได ใหนำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร  
ซ่ึงจะตองอยูภายในวันปดรับสมัครคือวันท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕65 มายื่นแทนก็ได 
 3. ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา สำหรับตำแหนงนายแพทย 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ ง           
สำหรับตำแหนงพยาบาลวิชาชีพ 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน จำนวนอยางละ ๑ ฉบับ 
5. สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน

ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จำนวนอยางละ ๑ ฉบับ 
  6. หนังสือรับรองการผานงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถามี) 
 7. ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ 
ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคำรับรองวา “สำเนาถูกตอง” และลงชื่อกำกับไวดวย         
แลวจัดสงเอกสารใบสมัครตัวจริง พรอมหลักฐานตามขอ 1 – 7 ทางไปรษณีย (EMS) มายังกลุมงานสรรหา
และพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย (วงเล็บมุมซอง 
“สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ”)  ภายในวันท่ี 8 มีนาคม 2565 
 
 3.3 คาสมัครสอบ 
  ผูสมัครตองชำระเงินคาธรรมเนียมการสอบสำหรับตำแหนงท่ีสมัคร จำนวน 100 บาท 
เม่ือสมัครสอบและชำระเงินคาธรรมเนียมการสอบแลว จะไมจายคืนใหทุกกรณี 
 
 ๓.4 เง่ือนไขการรับสมัคร  
 (1) ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียง 1 ตำแหนง และสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น   
เม่ือเลอืกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขตำแหนงท่ีสมัครสอบไมได 
 (2) ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผู มีคุณสมบัติ ท่ัวไป และคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง          
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนงท่ีสมัคร 
อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ     
การเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิกหรือโมฆะสำหรับผูนั้น 
 (3) พนักงานราชการท่ีไดรับการจางตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
หรือตามประกาศรับสมัคร ถือเปนการจางงานเฉพาะคราวเพ่ือรองรับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ดั งนั้ น  ไม ส าม ารถ เรี ย ก ร อ งห รื อ ข อ ป รั บ เป ลี่ ย น ส ถ าน ภ าพ เป น บุ ค ล าก รภ าค รั ฐ ป ระ เภ ท อ่ื น                  
(ขาราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการตามกรอบปกติ
หรือกรอบทดแทน) ได 
 
  ๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานท่ี
ในการประเมินสมรรถนะ 

กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา สถาน ท่ี ในการประเมิ นฯ  ใน วันศุ กร ท่ี  4 มี นาคม  ๒๕65                           
ณ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร ๕ ชั้น ๓ กรมการแพทย ทางเว็บไชต httP//:hrm.dms.go.th        
และทางเว็บไชต http://dms.thaijobjob.com 

 
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

      ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ 
 
 

6. เกณฑ... 
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  ๖. เกณฑการตัดสินและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

ผู ท่ี ถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไมต่ำกวารอยละ ๖๐  

การจัดจางจะเปนไปตามลำดับคะแนนการประเมินสมรรถนะตามลำดับคะแนนสูงสุด     
ลงมา ในกรณีท่ีไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูท่ีสมัครกอนเปนผูท่ีไดลำดับท่ีสูงกวา โดยพิจารณาจากวันท่ีรับ
สมัครและเลขท่ีสมัครเปนสำคัญ 
 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 กรมการแพทย จะประกาศรายชื่ อผู ผ านการเลื อกสรรตามลำดั บคะแนนสอบ                    
ณ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร ๕ ชั้น ๓ กรมการแพทย  ทางเว็บไชต  httP//:hrm.dms.go.th          
และทางเว็บไชต http://dms.thaijobjob.com โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวให เปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป          
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 
 

 ๘. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
       การจัดทำสัญญาจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหดำเนินการดังนี้ 

 (1) ใหจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระยะเวลาในสัญญาจางไมเกิน 3 เดือน หากมีภารกิจตอเนื่องสามารถจางตอไดอีก

คราวละ 3 เดือน โดยไมตองสรรหาใหม และใหเสนอคณะทำงานบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
กระทรวงสาธารสุข เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง แตตองไมเกินวันท่ี 30 กันยายน 2565 และไมมีการตอสัญญาจาง 
 (2) กรณีท่ีมีตำแหนงวางลงระหวางปและยังไมสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบอัตรากำลัง    
ใหหนวยงานจางพนักงานราชการเฉพาะกิจรายใหมได แตระยะเวลาท่ีเหลือตองไมนอยกวา 1 เดือน           
นับถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565      
แตหากสถานการณเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน (จำนวนผูปวยลดลง) หนวยงานอาจจพิจารณาเลิกจางกอน
ครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญาจางได โดยไมตองจายคาตอบแทนกรณีออกจากราชการโดยไมมี
ความผิด ซ่ึงหนวยงานตองระบุไวในสัญญาจาง ท้ังนี้ ตองแจงใหพนักงานราชการเฉพาะกิจทราบลวงหนากอน
เลิกจางไมนอยกวา 30 วัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี     23    กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕65 
 
 
    

      (นายณัฐพงศ  วงศวิวัฒน) 
             รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

  อธิบดีกรมการแพทย 
 
 

 

(นายณัฐพงศ วงศวิวัฒน) 
 

รองอธบิดี ปฏิบตัิราชการแทน 
ิ ี  



 
 

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
 

 ๑. ตำแหนงนายแพทย 
  กลุมงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติงานตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัย
สุขภาพแกผูปวยโควิด - 19 

 2. ปฏิบัติงานวิเคราะห วิจัย และชันสูตรโรค งานวางแผนทางวิชาการแพทย ในโรงพยาบาล
และงานบริการทางการแพทยและงานดูแลรักษาผูปวยโควิด – 19 ใน cohort ward และระบบบริการ

โรงพยาบาลสนาม และ hospitel 
 3. ดูแลผูปวยในระบบ Home isolation (HI), Community isolation (CI) ตรวจประเมิน 
 4. ใหบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 

 5. ปฏิบัติงานเก่ียวกับโควิดอ่ืน ท่ีไดรับมอบหมาย 

  อัตราวาง 15 อัตรา 

  คาตอบแทนรายเดือนเหมาจาย 101,350 บาท/เดือน 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้         
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 
 2. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ 
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 
 3. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี ก.พ. กำหนดวา เปนคุณสมบัติพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือไดรับไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 

 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  
 - คาธรรมเนียมการสอบ   100  บาท 
 - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท  

 หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนายแพทยนั้น จะใชสำหรับการสมัครสอบ
พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เทานั้น 

 
 
 

นิตยา ราง/พิมพ (....../
 

 

เอกสารแนบทาย 
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 2. ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพ 
  กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ     
 1. ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบรกิารพยาบาล ตรวจวินิจฉัย ใหการพยาบาล ชวยเหลือแพทย
กระทำการรักษาโรค วินิจฉัยปญหา การใหบริการรักษาผูปวยโควิด - 19 

 2. วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการใหพยาบาล ในการใหบริการรักษา
ผูปวยโควิด – 19 ใน cohort ward และระบบบริการโรงพยาบาลสนาม และ hospitel 

 3. ดูแลผูปวยในระบบ Home isolation (HI), Community isolation (CI) ติดตามเยี่ยม/
ประเมินอาการผูปวย รายงานแพทย จัดยาสงใหผูปวยท่ีบานและคัดกรองผุปวยสัมผัสเสี่ยงสูง โดย ATK 
 4. ใหบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 

 5. ปฏิบัติงานเก่ียวกับโควิดอ่ืน ท่ีไดรับมอบหมาย 

  อัตราวาง 112 อัตรา 

  คาตอบแทนรายเดือนเหมาจาย 59,680 บาท/เดือน 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร 
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
 2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร    
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง  

 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  
 - คาธรรมเนียมการสอบ   100  บาท 
 - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท  
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 3. ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
  กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ     

 1. คัดกรอง สอบสวน สืบสวนโรค ติดตามผูปวย ผูสัมผัส รวมท้ังงานบริการการฉีดวัคซีนหรือ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคในสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด - 19 

 2. ประสานสนับสนุนการปฏิบัติงานแกหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 3. รวบรวม วิเคราะห และจัดทำรายงานขอมูลพรอมขอเสนอแนะทางวิชาการดาน
สาธารณสุข และการบังคับใชกฎหมายในการปฏิบัติงานหรือการแกไขปญหาเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกำหนด 
 4. การเฝาระวังโรค สอบสวน ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ เฝาระวังท่ีดานควบคุม
โรคติดตอ สถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนยพักคอย การเฝาระวังการปวยเปนกลุมกอน (cluster)      
การออกสอบสวนโรค และคนหาติดตามผูสัมผัสการเก็บตัวอยางสงตรวจ RTPCR/ATK การจัดการผูปวย       
ท้ังในสถานพยาบาล และแยกกักท่ีบาน 
 5. การปฏิบัติงานหรือใหบริการแกประชาชนท่ัวไป กลุมเสี่ยง ผูติดเชื้อ และผูปวย โดยการ
ควบคุมโรค การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การเฝาระวัง การสงเสริมฟนฟูสภาพรางกาย
และจิตใจ การปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019) (COVID - 19) ท้ังบุคลากรท่ีใหบริการโดยตรง หรอืสนับสนุนการใหบริการประสานงานการทำงานท้ังใน

ระดับหนวยงานและหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอก ดูแลพยาบาลผูท่ีมารับบริการกอนและหลังวัคซีน 

  อัตราวาง 34 อัตรา 

  คาตอบแทนรายเดือนเหมาจาย 40,000 บาท/เดือน 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร ทางพลศึกษาหรือ   
ทางสุขศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตรทางเศรษฐศาสตรสาสาธารณสุข สาขาเวชวิชาศาสตรการกีฬา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดลอมระบาด หรือทางแพทย
แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลาวขางตน 

 
 

2. ไดรับ... 
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2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร ทางพลศึกษาหรือ    
ทางสุขศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ทางเศรษฐศาสตรสาสาธารณสุข สาขาเวชวิชาศาสตรการกีฬา          
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดลอมระบาด     
หรือทางแพทยแผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลาวขางตน 

 คาธรรมเนียมการสอบ  
 - คาธรรมเนียมการสอบ   100  บาท 
 - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท  
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินวิธี
ใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมิน 
- ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
1. ความรูความสามารถ  
2. ผลงาน หรือ ประสบการณการทำงาน 
3. ความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม 
4. บุคลิกภาพท่ัวไป 
5. ทัศนคติและแรงจูงใจ 
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