ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานอายุรเวท) และเจาพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน (ดานเวชกิจฉุกเฉิน)
-----------------------------ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจาพนักงาน
สาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานอายุรเวท) และเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานเวชกิจฉุกเฉิน) ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑7 ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕6 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
1.1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1.2 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
1.3 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานอายุรเวท)
1.4 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานเวชกิจฉุกเฉิน)
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนตามรายละเอียดแนบทายในเอกสารหมายเลข 1
๒. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
1.1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จํานวน 410 ตําแหนง
1.2 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จํานวน 804 ตําแหนง
1.3 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานอายุรเวท) จํานวน 77 ตําแหนง
1.4 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานเวชกิจฉุกเฉิน) จํานวน 507 ตําแหนง
โดยจะขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดในแตละตําแหนง แยกเปนบัญชีตามเขตสุขภาพ ดังรายละเอียด
แนบทายในเอกสารหมายเลข 1

หมายเลข 1

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายเอกสาร
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๔. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เป น คนไรค วามสามารถ คนเสมื อนไรค วามสามารถ คนวิ กลจริต หรื อจิ ต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เป นผู เ คยตองรับ โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อกหรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไล ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘)
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘)
หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐)
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข.(๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได
แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
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๔.๒ ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียด

แนบทายประกาศนี้
๕. การรับสมัครสอบ
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จะดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รสอบแข ง ขั น ในตํ า แหน ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจาพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน (ดานอายุรเวท) และเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานเวชกิจฉุกเฉิน) ตามรายละเอียด
แนบทายประกาศ เอกสารหมายเลข 1
๕.๑ ผูประสงค จะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้ งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน – 9
ธันวาคม 2558 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปดเว็บไซต https://moph.job.thai.com เลือกรับสมัครสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ เลือกตําแหนงที่ตองการ และเลือกหัวขอ“ใบสมัครออนไลน”
(๒) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผน หรือหาก
ไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ
เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไข
ขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
๕.๒ นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ภายในเวลาทําการของ
ธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
๕.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5.3.1 กรณีผูสมัครสอบไมมีหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถ
ทั่วไป ชําระคาธรรมเนียม จํานวน 530 บาท / ตําแหนง ประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 5๐๐ บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท
5.3.2 กรณีผูสมัครสอบที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถ
ทั่วไป ชําระคาธรรมเนียม จํานวน 430 บาท / ตําแหนง ประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 4๐๐ บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ ซึ่งผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ
ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบไดที่เว็บไซต https://moph.job.thai.com ในหัวขอ “พิมพใบสมัคร”
ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เปนตนไป
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๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
6.2 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียงตําแหนงเดียวและเขตสุขภาพเดียวเทานั้น เมื่อ
เลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได
6.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนขั้นตนถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลตางๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา
ฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
6.4 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผู
มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบในข อ ๔.๒ โดยต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและได รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ
ภายในวั น ป ด รั บ สมั ค รสอบ คื อ วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2558 ทั้ ง นี้ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
๖.5 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรง
ตามประการรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไม
เปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๗. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบีย บเกี่ยวกับ การสอบในวัน ที่ 18 ธันวาคม 2558 ทางเว็บ ไซต https://moph.job.thai.com
หัวขอ“การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
สอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง และความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้
8.1 การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ เอกสารหมายเลข 2
8.2 การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200
คะแนน) ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบวิชาเฉพาะตําแหนงนั้นตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้
8.3 การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เปนการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ ห รือวิ ธี อื่น เพื่ อประเมิ นความเหมาะสมกับ ตําแหนงหนาที่จ ากประวัติสว นตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคม
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน เพื่อใหได
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทั้ ง นี้ จะสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป และสอบแข ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน และเมื่อสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป และสอบผาน
การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนง
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๙. หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
๙.๑ ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม
แวนตาดํา ถายไมเกิน ๑ ป ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
๙.๒ สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร/ประกาศนี ย บั ต ร และสํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคือวันที่9ธันวาคม 2558 จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ของ
สถานศึ กษาใดนั้ น จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บที่เ กี่ย วกับ การสํ าเร็ จ การศึ กษาตามหลักสู ตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัครคือวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ใน
กรณี ที่ไม ส ามารถนํ า หลั ก ฐานการศึ ก ษาดัง กล า วมายื่ น พร อ มใบสมั ค รสอบได ก็ ใ ห นํา หนั ง สื อ รั บรองคุ ณ วุ ฒิ ที่
สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน
๙.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๙.๔ สําเนาหลักฐานอื่ น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน ๑ ฉบับ
๙.๕ สํ า เนาหนั งสื อรั บ รองผลการสอบผ า นการวั ด ความรู ความสามารถทั่ว ไป ระดั บ
ปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ
๙.๖ ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ
ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติ ดต อ รายแรงหรื อโรคเรื้อรั งที่ป รากฏอาการเดน ชัดหรือรุน แรงและเป น
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่ และ
ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร
๑๐. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ ว า เป น ผู ส อบแข ง ขั น ได ต อ งเป น ผู ส อบผ า นการสอบแข ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 และเปนผูสอบผานการสอบแขงขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงหลักวิชาการ
วัดผล
๑๑. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดตาม
เขตสุขภาพ โดยใหเรียงลําดับคะแนนรวมของผูสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงและความเหมาะสมกับตําแหนงจากมากไปนอย ในกรณีที่มีคะแนนเทากันใหผูที่ไดคะแนนความ
เหมาะสมกับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา แตถาคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงยังเทากันอีก
ใหเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแขงขันจากนอยไปมาก
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เอกสารหมายเลข7 1
รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ตําแหนงที่ 1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จะขึ้นบัญชีแยกตามเขตสุขภาพ ดังนี้
เขต
สุขภาพ
1

จังหวัด
ศูนยสอบ
เชียงใหม

2

พิษณุโลก

3

นครสวรรค

4

สระบุรี

5

ราชบุรี

6

ชลบุรี

7

ขอนแกน

8

อุดรธานี

9

นครราชสีมา

10

อุบลราชธานี

11

สุราษฎรธานี

12

สงขลา

จังหวัดภายในเขต

ตําแหนงวางที่จะ
บรรจุครั้งแรก (อัตรา)

เชี ย งราย เชี ย งใหม น า น พะเยา แพร
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย
อุตรดิตถ
กําแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค พิจิตร
อุทัยธานี
นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง
สระบุรี
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด
ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแกว
กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด

28

นครพรม บึงกาฬ เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร

55

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา
ภูเก็ต ระนอง สุราษฎรธานี
ตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา
สงขลา สตูล

30

23
22
20
17
38
30

43

40
64

8
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตาม
วุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการสาธารณสุขภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึ ก ษา ค น ควา วิเ คราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ขอมู ล ทางวิช าการเบื้องตน ที่
ไมซับซอน เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและ
ภัยสุขภาพ และการฟนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบกลไก และการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข
เพื่อชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขที่ดี
(2) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ
ดานสาธารณสุข เสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานดานสาธารณสุข เพื่อนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ
(4) รวมพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา เกี่ยวกับงานดาน
สาธารณสุ ข และระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และจั ด ทํ า คูมื อ แนวทางปฏิบั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุข ศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชน มีความรู สามารถปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(5) ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การควบคุมปองกันโรคและ
ภัยสุขภาพ การเฝาระวังโรค รักษาเบื้องตน และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณที่พรอมใชงาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(6) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลของ
ผูปวยกลุมเสี่ยง บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(7) ใหบริการคัดกรอง ตรวจวินิจ ฉัย รักษาเบื้องตน สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม
ผูปวย ผูสัมผัส เพื่อการเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมสุขภาพ และฟนฟูสุขภาพ
เพื่อใหประชาชน มีสุขภาพที่ดี
(8) รวมประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ สถานที่สาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ
(9) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทยและสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑ
สุขภาพ
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2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้ แ จงและให ร ายละเอี ย ดเกี่ย วกั บ ข อ มูล ข อเท็ จ จริ ง แก บุค คลหรื อ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆ ใหมีคุณภาพและเหมาะแกการนําไปใชงาน
อยูเสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพื่อใหการบริการดังกลาว
เปนไปอยางราบรื่น
(2) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แกบุคคลภายในหนวยงาน
เพื่อเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
(3) ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อ เผยแพรใน
รูปแบบตางๆ เพื่อการเรียนรูและความเขาใจในระดับตางๆ ในงานดานสาธารณสุข
(4) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพื่อใหเปนบุคลากร
ที่มีความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน ใชเวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยแบงเปน 2 วิชา ดังนี้
วิชาที่ 1 พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
เปนการสอบขอเขียนแบบปรนัย โดยทดสอบความรูความสามารถพื้นฐานดาน
สาธารณสุข ซึ่งประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- อนามัยชุมชน
- ระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
- การคุมครองผูบริโภค
- ประชากรศาสตร
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วิชาที่ 2 วิชาชีพสาธารณสุข (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
เปนการสอบขอเขียนแบบปรนัย โดยทดสอบความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
การประยุกตความรูทางดานสาธารณสุข ประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- การวิจัยทางดานสาธารณสุข
- ชีวสถิติ
- ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
- บริหารงานสาธารณสุข
- อนามัยสิ่งแวดลอม
- อาชีวอนามัย
- กฎหมายสาธารณสุข
- การรักษาพยาบาลเบื้องตน
- การสงเสริมสุขภาพ
- สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
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ตําแหนงที่ 2 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
จะขึ้นบัญชีแยกตามเขตสุขภาพ ดังนี้
เขต
สุขภาพ
1

จังหวัด
ศูนยสอบ
เชียงใหม

2

พิษณุโลก

3

นครสวรรค

4

สระบุรี

5

ราชบุรี

6

ชลบุรี

7

ขอนแกน

8

อุดรธานี

9

นครราชสีมา

10

อุบลราชธานี

11

สุราษฎรธานี

12

สงขลา

จังหวัดภายในเขต

ตําแหนงวางที่จะบรรจุ
ครั้งแรก (อัตรา)

เชี ย งราย เชี ย งใหม น า น พะเยา แพร
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย
อุตรดิตถ
กําแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค พิจิตร
อุทัยธานี
นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง
สระบุรี
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด
ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแกว
กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด

66
75
39
10
48
61
95

นครพรม บึงกาฬ เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร

70

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา
ภูเก็ต ระนอง สุราษฎรธานี
ตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา
สงขลา สตูล

74

34

31
201
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อัตราเงินเดือน
1. ผูไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ปตอจาก
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ ศึ ก ษาวิ ช าสามั ญ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น อั ต ราเงิ น เดื อ น

10,840 – 11,930 บาท

2. ผูไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ปตอจาก
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ ศึ ก ษาวิ ช าสามั ญ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น อั ต ราเงิ น เดื อ น

11,500 – 12,650 บาท

3. ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน

ระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ทั้งนี้ จะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ 23 สิงหาคม
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ใหบริการในงานดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานและสุขภาวะที่ดี
(2) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป
(3) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑเครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน
2. ดานการบริการ
(1) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน เพื่อใชในการดูแล
สุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1. ไดรับประกาศนียบั ตรทางการสาธารณสุขซึ่ง มีระยะเวลาการศึ กษาไม นอยกวา 2 ปตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
2. ได รับประกาศนี ยบัต รทางการสาธารณสุ ขซึ่ง มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกว า 3 ปตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

เดียวกัน

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
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หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- อนามัยชุมชน
- ระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
- ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
- บริหารงานสาธารณสุข
- การรักษาพยาบาลเบื้องตน
- การสงเสริมสุขภาพ

14
ตําแหนงที่ 3 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานอายุรเวท)
จะขึ้นบัญชีแยกตามเขตสุขภาพ ดังนี้
เขต
สุขภาพ
2

จังหวัด
ศูนยสอบ
พิษณุโลก

6

ชลบุรี

7

ขอนแกน

8

อุดรธานี

9

นครราชสีมา

10

อุบลราชธานี

11

สุราษฎรธานี

12

สงขลา

จังหวัดภายในเขต
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย
อุตรดิตถ
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด
ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแกว
กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด

ตําแหนงวางที่จะบรรจุ
ครั้งแรก (อัตรา)
17
1
2

นครพรม บึงกาฬ เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร

14

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา
ภูเก็ต ระนอง สุราษฎรธานี
ตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา
สงขลา สตูล

2

2

4
35

อัตราเงินเดือน
1. ผูไดรับประกาศนียบัตรทางการแพทยแผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน

10,840 – 11,930 บาท

2. ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางแพทยแผนไทย หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน

ระดับเดียวกันอัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ทั้งนี้ จะได รับ เงิ น เดื อนเทาใดใหเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ 23
สิงหาคม 2555
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ใหบริการในงานดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานและสุขภาวะที่ดี
(2) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป
(3) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑเครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน
2. ดานการบริการ
(1) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน เพื่อใชในการดูแล
สุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1. ไดรับประกาศนียบัตรทางการแพทยแผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ปตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางแพทยแผนไทย หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ

เดียวกัน

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- เวชกรรมไทย
- เภสัชกรรมไทย
- การนวดไทย
- ผดุงครรภไทย
- โครงการวิชาชีพแพทยแผนไทย
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตําแหนงที่ 4 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานเวชกิจฉุกเฉิน)
จะขึ้นบัญชีแยกตามเขตสุขภาพ ดังนี้
เขต
สุขภาพ
1

จังหวัด
ศูนยสอบ
เชียงใหม

2

พิษณุโลก

3

นครสวรรค

5

ราชบุรี

6

ชลบุรี

7
8

ขอนแกน
อุดรธานี

9

นครราชสีมา

10

อุบลราชธานี

11

สุราษฎรธานี

12

สงขลา

จังหวัดภายในเขต

ตําแหนงวางที่จะบรรจุ
ครั้งแรก (อัตรา)

เชี ย งราย เชี ย งใหม น า น พะเยา แพร
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย
อุตรดิตถ
กําแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค พิจิตร
อุทัยธานี
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด
ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแกว
กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด
นครพรม บึงกาฬ เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร

68

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา
ภูเก็ต ระนอง สุราษฎรธานี
ตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา
สงขลา สตูล

13
6
6
22
74
88
47
68
21
94

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ จะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามวุฒิตาม
ชวงเงินเดือน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ใหบริการในงานดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานและสุขภาวะที่ดี
(2) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป
(3) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑเครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน
2. ดานการบริการ
(1) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน เพื่อใชในการดูแล
สุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เดียวกัน

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
- การดูแลผูปวยฉุกเฉิน
- การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน
- การประเมินสภาพ
- การชวยฟนคืนชีพ
- นิติเวชศาสตรและกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระบบการแพทยฉุกเฉิน
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เอกสารหมายเลข 2
รายละเอียดการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู ส มั ค รสอบแข ง ขั น ทุ ก ตํ า แหน ง จะต อ งผ า นการสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป
ซึ่งแบงเปน 2 วิชาดังนี้
(1) วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1.1 วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เปนการสอบเพื่อวัดความสามารถ
1.1.1 ดานการคิดคํานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน การวิเคราะหความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ
และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณตาง ๆ และ
1.1.2 ดานเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยง
ของคํา ขอความหรือรูปภาพ การหาขอยุติหรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ รูปภาพ
สถานการณ หรือแบบจําลองตาง ๆ
1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เปนการสอบเพื่อวัดความสามารถ
1.2.1 ดานความเขาใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอานและการทํา
ความเขาใจกับบทความ หรือขอความที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความหรือขอความ
รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
1.2.2 ดานการใชภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา
การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษาและการเรียงขอความ
(2) วิ ชาภาษาอั งกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เปน การสอบเพื่อวัดความสามารถดา น
การพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และความเขาใจสาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน
เกณฑการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปตองเปนผูสอบวิชาความสามารถทั่วไป
และวิช าภาษาไทย ไดคะแนนรวมกั นไมต่ํากวารอยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ 50 ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
ผูที่สอบผานวิชาความรูความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แตสอบไมผานวิชาภาษาอังกฤษ
ในการสอบครั้งเดียวกันนี้ จะไมจัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษใหอีก
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ผูเขาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม
หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไมรวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET
ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด ใหตารางขางลางนี้ ใหถือเสมือนวาเปนผูสอบผานวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อ
วัดความรูความสามารถทั่วไป
เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
จาก TOEFL (ไมรวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET
การทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL (คะแนนเต็ม 120)
TOEIC (คะแนนเต็ม 990)
IELTS (คะแนนเต็ม 9)
CU TEP (คะแนนเต็ม 120)
TU GET (คะแนนเต็ม 1,000)

ไมนอยกวา (คะแนน)
60
475
4.5
60
500

ผูสอบจะตองยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไมหมดอายุการรับรองผลการทดสอบ
ตอสํานักงาน ก.พ. ภายในวันสอบขอเขียนเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป

