
 
 
 
 
 

ประกาศกรมการแพทย์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 

  ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ฉะนั้น 
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ มงาน 
และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบค าสั่งกรมการแพทย์ที่ 
๑๑๗๗/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอ านาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามใน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้  

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน  
  (๑)   กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
         ชื่อต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 อัตราว่าง  ๑ อัตรา 
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
         ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณ 
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณการพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง ของการ
ลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 

 1. ควบคุมและจัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของส่วนราชการ 

 2. วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย 
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 3. จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจ าเป็น
และวัตถุประสงคข์องแต่ละหน่วยงาน 

 4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 

 5. วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การจัดสรรงบประมาณ การรับและ
จ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การนับ-จ่ายเงินขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี เช่น ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนด
หลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

2. ด้านการวางแผน 

 หรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานหรือโครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือกองและแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

 1. ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

 2. ให้ข้อคิดเห็นหรือแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

 1. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเก่ียวกับการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ หรือ
อ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563 
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๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น

แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน

ราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
 

 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(๑) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

(1) การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
(2) กฎระเบียบข้อบังคับด้านการเงินการคลังภาครัฐ 
 

2. สมรรถนะของต าแหน่ง 
(1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
(2) การใช้ภาอังกฤษ 
(3) การค านวณ 
(4) การจัดการข้อมูล 
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๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล  ภารกิจด้าน
อ านวยการ  อาคารอ านวยการ ชั้น 3  ตั้งแต่วันที่ ๑1 กุมภาพันธ์ 2563  ถึงวันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  
ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.0๐ น.) 

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

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย) 
(๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาและส าเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา

ตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 

(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จ านวน
อย่างละ ๑ ฉบับ 

 (๕) ใบรับรองแพทย์ ( ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
จ านวน  ๑ ฉบับ 

(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
   

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะส าหรับผู้นั้น 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกสรร  วันที่   18  ก.พ. ๖3 
4.2 เข้ารับการเลือกสรร    วันที่   20  ก.พ. ๖3 
4.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   วันที่   24  ก.พ. ๖3 
4.4 สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการเลือกสรร   วันที่   26  ก.พ. ๖3 
4.5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร   วันที่   27  ก.พ. ๖3 
4.6 ท าสัญญาจ้าง     วันที่     2  มี.ค. ๖3 
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หมายเหตุ  การประกาศรายชื่อ  สามารถดูได้จากทางเว็บไซด์ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์
สงขลา  www.sdtc.co.th  และโทรศัพท์สอบถามที่ งานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา     
ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ  ๐๗๔-๓๐๒๔๘๘ 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

(๑) ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ( ๑๐๐ คะแนน) 
- แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน 

   (๒) ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ( ๑๐๐ คะแนน) 
   - แบบทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ด้านการเงินและบัญชี 

วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน 
   (๓) ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับต าแหน่ง (๑๐๐  คะแนน) 

- วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์                        
word , Excel, powerpiont 

   (๔) ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ( ๑๐๐ คะแนน) 
   - เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม 

วิธีการประเมิน  โดยการสอบสัมภาษณ์ 
 

๖.เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจาก
ล าดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน  
** (ค่าสมัครจ านวน 100 บาท) 
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๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามล าดับ

คะแนนสอบ ณ งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอ านวยการ  และทางเว็บไซต์ www.sdtc.co.th  โดยบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมการแพทย์ก าหนด 

     ประกาศ ณ วันที ่  3   กุมภาพันธ์    2563 
 

                                                      
                                                       (นายธวชั  ลาพินี) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
                                                       ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ 

 
 

http://www.sdtc.co.th/

