
 
 

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

สังกัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
---------------------------------- 

  ด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ
เลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้างพ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖    
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 24 อัตรา โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑.   ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มตามลักษณะงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.1   ชื่อต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัด 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        15,960  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  โรงพยาบาลดอยหลวง 

 ๑.2  ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารทั่วไป 

อัตราว่าง (จ านวน)  1  อัตรา    
ค่าจ้าง         13,300  บาท 
หน่วยงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลปุาแดด 

๑.3   ชื่อต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 อัตราว่าง (จ านวน) 2  อัตรา    
 ค่าจ้าง         ๑5,96๐  บาท  
 หน่วยงาน   1.งานการพยาบาลผู้ปุวยใน กลุ่มงานการพยาบาล (1 อัตรา)  
    2.งานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ กลุ่มงานการพยาบาล (1 อัตรา) 
    โรงพยาบาลปุาแดด 

๑.4   ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        8,300  บาท 
หน่วยงาน   งานการพยาบาลผู้ปุวยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน 
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๑.5   ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        8,300  บาท 
หน่วยงาน   งานการพยาบาลผู้ปุวยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย 

๑.6   ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   กลุม่งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 

๑.7   ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 กลุม่ตามลักษณะงาน เทคนิค 
 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
 ค่าจ้าง         ๑0,20๐  บาท  
 หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงแสน 

1.8   ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 

1.9   ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแยง ต าบลหงาว 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 

1.10 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางค่า หมู่ 8 ต าบลตับเต่า 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 

1.11 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางค่า หมู่ 8 ต าบลตับเต่า 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 
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1.12 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลสันทรายงาม 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 

๑.13 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        15,960  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลสันมะเค็ด 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน 

๑.14 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        15,960  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลทรายขาว 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน 

๑.15 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจา้ง        15,960  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลแม่อ้อ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน 

1.16 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลสันทราย 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงราย 

1.17 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น 
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1.18 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลบ้านพญาไพร หมู่ 14 ต าบลเทอดไทย 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟูาหลวง 

1.19 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลบ้านสันติคีรี ต าบลแม่สลองนอก 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟูาหลวง 

1.20 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลบ้านห้วยมุ ต าบลแม่สลองใน 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟูาหลวง 

1.21 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ 

 อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        7,590  บาท 
หน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลทุ่งก่อ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

๑.22 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        15,960  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

๑.23 ชื่อต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารทั่วไป 

อัตราว่าง (จ านวน) 1  อัตรา    
ค่าจ้าง        13,300  บาท 
หน่วยงาน   กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
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สิทธิประโยชน์  
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖ 
ระยะเวลาการจ้าง    

ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

๒. ลักษณะงาน และความรับผิดชอบหลัก 
      ลักษณะงานของต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายในประกาศนี้ 
(เอกสารหมายเลข ๑) 

๓.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป    

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๘. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
๙. คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี) 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.            
ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
(เอกสารหมายเลข 2) 

๔.  การรับสมัคร  
     ๔.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน ๒๕63 ภาคเช้าเวลา ๐๘.0๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑6.0๐ น. ในวันราชการ  
 
 

/ 4.2 หลักฐานที่ ... 
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๔.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี    
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (เขียนชื่อ-ชื่อสกุล ด้านหลังรูปถ่ายด้วย) 

 (๒) ส าเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง
ให้แนบมาพร้อมนี้) ที ่แสดงว่าเป็นผู ้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที ่สมัคร  จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
(๔) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณี 

ที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงานจ านวน ๑ ฉบับ (กรณีมีประสบการณ์ในการท างาน) 
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

      ๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
๑. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

๒. ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียง ๑ ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงต าแหน่งได้ 

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕63            
ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยรับสมัคร และทางเว็บไซด์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที ่ 
http://cro.moph.go.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 6. หลักเกณฑ์และ ... 
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๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี  ๑ 
-  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

การประเมินครั้งท่ี  2 
-  ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
 

100 

 
สอบข้อเขียน 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 2๐๐  

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนเท่ากัน หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเท่ากันจะพิจารณา
จากล าดับทีใ่นการรับสมัครสอบ 

๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจะประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยรับสมัคร และทางเว็บไซด์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย http://cro.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก 
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่ง            
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้าง จะต้องท าสัญญาจ้างตามทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ก าหนด 

    ประกาศ  ณ  วันที่      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙
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สอบถามรายละเอียดหน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / หน่วยงานรับสมัคร 

1. โรงพยาบาลดอยหลวง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 790 056 

2. โรงพยาบาลปุาแดด   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 761 019 

3. โรงพยาบาลแม่จัน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
  เบอร์โทร 053 771 300, 771 056 

1. โรงพยาบาลแม่สาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 731 300 - 1 

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 603 123 

3. โรงพยาบาลเชียงแสน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 777 035, 777017 

4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 608 173 4 

5. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 795 192 

6. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 721 458 

7. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 713 031 

8. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 767 152 – 3 

9. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 953 086 

10. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
เบอร์โทร 053 910 331 
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เอกสารหมายเลข 1 
     ลักษณะงาน และความรับผิดชอบหลัก ตามรายละเอียดดังนี้  

1. ชื่อต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานบ าบัดรักษาผู้ปุวยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบ าบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ปุวยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาท
และความพิการตา่งๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบ าบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟูา 
หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ 
เพ่ือฟ้ืนฟู ปูองกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูป
และทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
ด้านกายภาพบ าบัด ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้    
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1. ให้บริการทางกายภาพบ าบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้ได้รับการบริการที่
ถูกต้องเหมาะสม 
 2. คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบ าบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง  
เพ่ือให้บริการทางกายภาพเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และทันเวลา 

3. บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด เพ่ือพัฒนาการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ 

4. ส่งเสริม ปูองกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบ าบัด            
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  

 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
1. สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับกายภาพบ าบัด เพ่ือให้บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตนเอง การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ ขององค์กร 
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2. ชื่อต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ           
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล 
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระท าการ
รักษาโรค ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ 
วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ใน
มาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการ
พยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ
บ าบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ
พิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและบ าบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ 
การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
ด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้    
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
 2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 

3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ปุวย             
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ           
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  

 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบริการ 
1. สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้ประชาชนได้

ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

3. ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  

วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร  
อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและ
ประเม ินผล ก าหนดระบบและว ิธ ีการด้านนิเทศ น ิเทศควบคุมต ิดตามผล ประเมินผลงานด้าน               
การสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน

ด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ มอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1 . ศึกษา ค้นคว้า ว ิเคราะห์ ว ิจ ัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล  
การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัย  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี  

2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน   
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ  

4. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับ งาน          
ด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ปูองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

5. ปฏิบัติการในการส่ง เสริมสุขภาพ อนามัยสิ ่งแวดล้อม การควบคุมปูองกันโรคและ         
ภัยสุขภาพ การเฝูาระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

6. จัดท าฐานข้อมูล เบื ้องต้นที ่เกี ่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช ่น ข้อมูลของผู ้ปุวย           
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อ มที่เอ้ือ
ต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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7. ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื ้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม ผู้ปุวย            
ผู้สัมผัสเพ่ือการเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

8. ประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่
สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ  
1. ตรวจสอบสภาพของเครื ่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้งาน         

อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น  

2. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็น
ความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

3. ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข  

4. ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที ่มี           
ความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน  พิจาณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเปูาหมายของส่วน
ราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงใน
ระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

/ โดยมีลักษณะ ... 



- ๑๓ - 
 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
1. ด้านปฏิบัติการ 

1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ การเมืองและสังคม ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเปูาหมายของส่วนราชการ หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 

2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วน
ราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
4. ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหา

ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงานหรือก าหนด
ยุทธศาสตร์ 

5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ด้านการบริการ 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริหาร 
1. รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ 
2. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพ่ือ

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

5. ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน การงบประมาณ
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

/ โดยมีลักษณะ ... 



- ๑๔ - 
 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
1. ด้านปฏิบัติการ 

1. จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วน
ราชการ 

2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย 

3. จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความ
จ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนด 

5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ – จ่ายเงิน เพ่ือให้
การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่นให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

2. ด้านการบริการ 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริหาร 
1. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบใน

ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  

6. ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 ปฏิบัติ งานทางการเงินและบัญชี  ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี               
ท ารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจ าปี              
ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

/ หน้าที่รับผิดชอบ ... 



- ๑๕ - 
 

 หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี   
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
1. ด้านปฏิบัติการ 

1. จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพ่ือให้งานเป็นไปตามเปูาหมาย          
ที่ก าหนด 

2. รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ประสานงานในระดับฝุายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน 

2. ด้านการบริการ 
1. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา     

หน่วยราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้สนใจ 
2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ

ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์    
ต่อการท างานของหน่วยงาน 

7. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ปุวย  

ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่ก าหนดไว้ในด้าน
การรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมปูองกันโรค ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
     หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบของแพทย์หรือ
พยาบาลวิชาชีพ  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ปุวย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการทางการ
พยาบาลตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
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2. ปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ปุวยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอันตราย ภายใต้การก ากับตรวจสอบ
ของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท สัญญาณชีพ การอุ้มยก 
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยขณะอยู่บนเตียง เก้าอ้ีหรือรถเข็น ช าระล้างท าความสะอาดผู้ปุวย การจัดเตรียมและให้อาหาร
ผู้ปุวย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ปุวย รวมถึงการสังเกตอาการ และศึกษาสาเหตุอาการผู้ปุวย เป็นต้น 
โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 

3. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผู้ปุวย เพ่ือค้นหาสาเหตุโดยใช้ศาสตร์
ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์ 

4. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมปูองกันโรค ด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยในชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

5. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
6. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปุวย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ปุวยจากแพทย์ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพ่ือการดูแลรักษาผู้ปุวยตามมาตรฐานก าหนด 
7. ร่วมกิจกรรมคุณภาพ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติการด้านช่วยเหลือพยาบาล เพ่ือน า

ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ปุวย 
8. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้

งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
9. ให้ค าปรึกษา  แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือการพยาบาลแก่ผู้ปุวยกับผู้ปฏิบัติงานในทีมงาน             

เช่น การให้ความรู้ด้านสุขวิทยา และการปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นต้น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

10. ร่วมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรภายในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของหน่วยงาน 

8. ต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่ง โดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือ   

ผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการท าความสะอาด งานบ ารุงรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน   
ที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการท างาน  

โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มา  
ใช้บริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดท าความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ          
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มาใช้บริการ 

พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองแขก รวมถึงงานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป  เพ่ือให้ได้รับ
การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน 

2. ให้บริการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทั่วๆไป เพ่ือไขข้อข้องใจ และช่วย
ตอบค าถามให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ 
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3. งานบริหารจัดท าความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการ เพ่ือให้
เป็นระเบียบปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

4. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน 

5. ร่วมพัฒนางานคุณภาพเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพ่ือสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 

6. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

7. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน างานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

9. ต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือ

แพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ปุวย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุมปูองกันโรค 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบของแพทย์หรือ
พยาบาลวิชาชีพ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ปุวย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ ให้บริ การ

รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ ครบถ้วน 
และพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น พลิก 
ตะแครงตัว เช็ดตัว ปูอนอาหาร เป็นต้น 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟ้ืนฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปุวย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ปุวยจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม

หลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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10. ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ  

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และวินัยจราจร มีจิตบริการสาธารณะ บ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์ แก้ไข
ข้อขัดข้องในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการท างานโดย

ใช้ประสบการณ์และความช านาญในการขับรถยนต์ ตรวจเช็คสภารถ แก้ไขข้อขัดข้องของรถยนต์พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา บ ารุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ก่อนน าออกปฏิบัติงาน ดูแล
ความปลอดภัยของรถยนต์ในขณะปฏิบัติงาน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 
1. ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ หรือรถที่ให้บริการทางด้านสุขภาพ รวมทั้งรถ EMS 
2. ซ่อมบ ารุงรถยนต์ รวมทั้งรักษาท าความสะอาดรถยนต์ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้

งานและมีประสิทธิภาพ 
3. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการ

ปฏิบัติงาน 
4. ประสานงานในหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ  
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 

เอกสารหมายเลข 2 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. ชื่อต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัด 

มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบ าบัด        

ทางกายภาพบ าบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบ าบัดของสภากายภาพบ าบัด 

2. ชื่อต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
 มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

3. ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

4. ชื่อต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

5. ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

6. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่  
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

7. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย 

8. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย 

9. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย 

 


