
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรือง รันสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหัวไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน 
กระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมท้ัง 
แบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกำหนด 
ประเภท ตำแหน่ง ล ักษณ ะงานและค ุณ สมบ ัต ิเฉพาะของกล ุ่มและการจ ัดทำกรอบอ ัตรากำล ังพน ักงาน 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ซื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑) กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)
ซื่อตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย ๑)
อัตราว่าง ๒ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๐๘๗๖, ๑ตง๐๑๐๐๗

กลุ่มงานเวชกรรมท้นฟู โรงพยาบาลกันตัง
ค่าจาง ๑๘,๐๐๐ บาท

๒) กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข)
ซื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย ๒)
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๑๐๐๖ (หลักสูตร ๕ ปี)

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลกันตัง
ค่าจ้าง ๑๘,๙๖๐ บาท 

๓) กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข)
ซื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย ๓)
อัตราว่าง ๒ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๑๐๒๐

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกลือใต้ (หนองติหมุน)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

/ตำแหน่ง...
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ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๐๑๐๗ 
กลุ่มงานส่งเสริมฟ้องกันควบคุมโรค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียบหลบฟ้า ตำบลบางหมาก 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ค่าจ้าง ๑๘,๐๐๐ บาท 
๔) กลุ่มตามลักษณะงาน วิขา,ชีพเฉพาะ (ค)

ขื่อตำแหน่ง นักวิฃาการคอมพิวเตอร  ์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย ๔)
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๐๑๐๘

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ค่าจ้าง ๑๘,๐๐๐ บาท 

๕) กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค
ขื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย ๕)
อัตราว่าง ๒ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๐๐๔๐

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกับตัง

ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๐๑๒๒
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท 
๖) กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ

ขื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย ๖)
อัตราว่าง ๓ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๑๐๐๘

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันตัง

ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๑๐๐๙
งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันตัง

ตำแหน่งเลขที่ ๑ตง๐๑๐๑๘ 
กลุ่มงานส่งเสริมฟ้องกันควบคุมโรค 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลกันตังใต้ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ค่าจ้าง ๘,๖๙๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

/  ๒.คุณสมบัติ...
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๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผูมืกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตพ่ืนเทืเอน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นขาราชการหรือลูกจ้างชองส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างชองราชการส่วนท้องถิ่น
(๙) คุณสมบัตหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหาและ 

เล ือกสรรบุคคลเพ ื่อจ ้างเป ็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต ้องเป ็นไปเพื่อความจำเป ็นหรือ 
เหมาะสมกับภารกิจชองส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างชองส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างชองราชการส่วนท้องถิ่น 
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
(พ.ศ. ๒๔๔๓) มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
๑) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
สาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 

๒) ตำแหน่งนกวิชาการสาธารณสุข
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน/ทางแพทย์แผนจีน (หลักสูตร ๔ ปี) 

และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 
๓) ตำแหน่งนักวิฃาการสาธารณสุข

ได้รับวุฒ ิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ส ิ่งแวดล้อม/ 
อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

๔) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใด สาชาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

๔) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร 

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดบเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและธุรกิจ การเงิน การตลาด การเลขานุการ การจัดการท่ัวไป บริหารธุรกจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๖) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ได้รับวุฒิประกาศน่ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

/ ๓. การรับ...
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๓. การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลาและสถานทีร่ับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ขอและย่ืนใบสมัคร 

ด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลกันตัง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ -  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
ในวันและเวลาราชการ

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เซ่น ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและระเบียนผล 

การเรียน, ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระเบียนผลการเรียน หรือสำเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน 
(Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ท ี่แสดงว่าเป็นผู้ม ีวุฒ ิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง 
ที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิด 
รับสมัคร คือ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ใบกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาด้งกล่าวมายื่นพร้อมใบสูมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง 
คุณวุฒ ิท ี่สถานศึกษาออกให้ โดยระบ ุสาขาวิชาท ี่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผ ู้สม ัครเพศหญ ิง) ใบเปลี่ยน 

ซื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ซื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีเพศขาย)
(๖) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน ๒ ฉบับ สำหรับตำแหน่งที่ต้องใช้ในประกอบวิขาชีพในการ

สมัคร
(๗) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนบีองกัน C0VID-19 หรือ เอกสารรับรองในแอปพลิเคฃั่น 

หมอพร้อม ครบ ๒ เข็ม
ทั่งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงซ่ือกำกับไว้ด้วย 
๓.๓ ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ด้งนี้
- ตำแหน ่งน ักกายภาพบำบ ัด, ตำแหน่งน ักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการ 

คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ บาท
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๗๐ บาท
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๕๐ บาท
เม่ือสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแตในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 

ตำแหน่ง แต่ทั่งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินๆ 
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง  ๆในใบสมัคร พร้อมท่ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก 
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มี 
สทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดงกล่าวให้ถึอว่าการรับสมครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ 
เป็น,โมฆะสำหรับผู้น้ัน และโรงพยาบาลกันตัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี

/ ๔. การประกาศ...



- ๕ -
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด 
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ป้าย 
ประซาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกันตัง หรือเว็บไซต์ w w w.kantang-hospital.go.th 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ 
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร  ์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑

ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ 
ความสามารถทใซ้เฉพาะตำแหน่ง

๑๐๐ สอบข้อเขียน

การประเมินครั้งที่ ๒
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์

รวม ๒๐๐
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยโรงพยาบาลกันตัง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ ก่อน 

และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป 
๖. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ตรกว่าร้อยละ ๖๐

ผู้ท ี่จะถ ือว่าเป ็นผู้ม ิส ิทธ เิข ้าร ับการประเม ินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ตรกว่า 
รอยละ ๖๐

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ ๒ คร้ัง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ 
และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป ็นผูอยู่ในลำดับที่ส ูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ท ี่ได้คะแนนจากการ 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ส ูงกว่า และหาก 
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ เท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ใน 
การรับสมัคร
๗. การประกาศรายชื่อและการฃี้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยโรงพยาบาลกันตัง จะประกาศรายซ ื่อผ ู้ผ ่านการเล ือกสรร 
ตามลำดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประซาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกันตัง หรือเว็บไซต์ w w w .kantang-hospitalgo.th  
โดยบัญชีรายซื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่ 
วับประกาศรับสมัครใบตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้

/ ๘. การจัดทำ...
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- ๖ -

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังกำหนด

๙. คำขี้แจงเพิ่มเติม
บุคคลที่ได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

หากต ่อมาไต ้ร ับการบรรจุเข ้าร ับราชการในสังก ัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่ม ีส ิทธิไต้ร ับการพิจารณา 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ การไต้รับเงินเดือน การใหไต้รับเงินเดือนกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อน 
เงินเดือน การนับระยะเวลาเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันท่ี มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

0/ ^

(นายขย้รตั,น ลำโ,ป) ----------
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ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เอกสารแนบท้าย ๑

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน 
ด้านกายภาพบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

๑.๑ ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ใซ้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ 
ถูกต้องเหมาะสม

๑.๒ คัดกรอง ตรวจ ประเม ินทางกายภาพบำบัด วิเคราะห ์ป ีญหา วินิจฉัยปีญหา ภาวะเสี่ยง 
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ท้นสถานการณ์และเวลา

๑.๓ บันทึก รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาการให้บริการ 
แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ

๑.๔ ส่งเสริม ฟ้องกัน ดูแล รักษา พื่นฟูสุขภาพประซาขน ด้วยวิฃาชีพทางด้านกายภาพบำบัด 
เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประซาขน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลลัมฤฑธี้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั่งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ 
ร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒ ขี้แจงและให้รายละเอียดเก ี่ยวก ับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
สอน แนะน่า ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใข้บริการและครอบครัว ขุมซน เกี่ยวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดแล รักษา ฟินฟสมรรถภาพ เพื่อให้ประซาซนสามารถดแลตนเองได้



เอกสารแนบท้าย ๒

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนจีน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาบอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ด้งน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

- ให้บริการ ตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาล ปองการโรค ส่งเสริมสุขภาพท้นฟูสภาพด้านการแพทย์ 
แผนจีนขึ้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประซาซนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือส่งเสริม 
ระบบการแพทย์แผนจีนท ี่ด ี และใช้สำหรับการปฏิบ ัต ิได ้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของ 
หน่วยงานหรือส่วนราชการ

- รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบ ื้องต้นในองค์ความรู้ด ้านการแพทย์แผนจีน 
เพื่อประกอบการวางแผนการทำงาน หรือจัดทำรายงาน

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่ร ับผ ิดชอบ ร ่วมดำเน ินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

ส่วนราชการหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธี๋ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

- ประสานงาน ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการเพื่อให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด

- ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ 
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ

- จัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ประซาซนได้รับข้อมูลที่เหมาะสม และ 
สามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ

- ประซาสัมพันธ์ ก่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบป้ญหาและชี้แจงทางวิชาการ 
ด้านการแพทย์แผนจีนแก่บุคคลากรอื่น และประซาขนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติใน 
การดูแลสุขภาพ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข



เอกสารแนบท์าย ๓

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน 

ต้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

๑.๑  ศ ึกษา ค้นคว้า ว ิเคราะห ์ ว ิจ ัย สำรวจ รวบรวม ข ้อม ูลทางว ิชาการเก ี่ยวก ับงานด ้าน 
สาธารณสุข เซ่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การพันฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล 
การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ผึเกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาซีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี

๑.๒ สรุปรายงานเก ี่ยวก ับการดำเน ินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อม ูลทางว ิชาการด ้าน 
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาบ

๑.๓ ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใซในการปฏิบัติงาน 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

๑.๔ ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
การเฝืาระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามพันฟูสุขภาพในชุมซน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อม 
ใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั่งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ 
ร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนำไปใช้งานอยู่เสมอ 

รวมทั่งสนับสนุนงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่าง 
ราบรื่น

๔.๒ ให้บริการทางวิชาการ เซ่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง  ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง  ๆในงานด้านสาธารณสุข

๔.๓ นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ ้าน เพื่อให้สามารถ 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข



เอกสารแนบท้าย ๔

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน 

ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แบะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ

๑.๑ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบ 
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการชองหน่วยงาน

๑.๒ ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย 
๑.๓ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความ 

ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
๑.๔ เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้เพื่อ 

สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ เข ียนช ุดคำส ั่ง ทดสอบความถ ูกต ้องของคำส ั่ง แก ้ไขข ้อผ ิดพลาดของคำส ั่ง เพ ื่อให้ 

ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
๑.๖ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาต 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด 

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ 

ร่วมมือและผลส้มฤฑธึ๋ตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ 

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ

๔.๑ จัดทำคู่มีอระบบและคู่มีอผู้ใซ้ เพื่อให้ผู้ใข้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

๔.๒ ให้คำปรึกษา แนะน่า แก่ผู้ใช้เมื่อมีป้ญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย



เอกสารแนบท้าย ๕

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ 

บันทึกหรือจัดทำข้อมูล หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การ 
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในด้างต่าง  ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เซ่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน 
ร่างหนังสือ โต้ตอบ จัดเตรียมการประขุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งาน 
ต่าง  ๆ ดำเนินไปไดโดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้

๒. รวบรวม หรือจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตาม 
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้ 
งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๔. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง  ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

ด้านการบริการ
๑. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพี่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๒. ให้บริการข้อมูลแก,ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ 

ได้ต่อไป
๓. ผลิตเอกสารต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาบ และ 

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ



เอกสารแนบท้าย ๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบของแพทย์หรือ 
พยาบาลวิชาชีพ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

๑) เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก,ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการ 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม ตรวจนับ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอ ครบถ้วน 
และพร้อมใช้งาน

๒) ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ ที่มีลักษณะงานที่ไม,ยุ่งยากซับซ้อน เช่น พลิก 
ตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น

๓) ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ ร ักษาพยาบาล และติดตามฟินฟู 
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา

๔) สรุปสถิติรายงานผู้เช้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
๕) ต ิดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้ก ับผู้ป ่วย เช่น ต ิดตามผลการรักษาของผ ู้ป ่วยจาก 

หน่วยงาบที่เกี่ยวช้อง
๖) ดูแล บำรุง รักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๗) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


