
 

  
ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
------------------------------------------ 

 

 ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำ
และเลือกสรรเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำร
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข กำรสรรหำและกำรเลือกสรร รวมทั้งสัญญำจ้ำง พ.ศ. 2556 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำร
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องกำรก ำหนดประเภท ต ำแหน่ง ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่ม
และกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป โดยมีรำยละเอียดต ำแหน่งดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชำชีพเฉพำะ (ก) 

 1.1.1 ชื่อต าแหน่ง แพทย์แผนไทย 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 
กำรส่งเสริม กำรป้องกัน กำรบ ำบัดรักษำ กำรฟ้ืนฟูสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภำพและอนำมัยของ
ประชำชน ด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย รวมถึงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย คิดค้น วำงแผน และพัฒนำ
วิชำกำรและเทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยำกำร
ด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    อัตราว่าง จ านวน  1 อัตรา 
ต ำแหน่งเลขท่ี 1สฎ00791  ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำกหมำก 

    อัตราค่าจ้าง 15,960  บำท 

    สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  

    ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 

  1.1.2. ชื่อต าแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนกำรพยำบำล ซึ่งมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  
กำรพยำบำลชั้นหนึ่ง หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภำพและ
อนำมัยของประชำชนทั้งในสถำนบริกำรสุขภำพและในชุมชน ปฏิบัติงำนส่งเสริมและพัฒนำบริกำรกำร
พยำบำล ปฏิบัติงำนตรวจวินิจฉัยให้กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ตำมกฎหมำยวิชำชีพ ช่วยเหลือแพทย์
กระท ำกำรรักษำโรค ท ำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำรโดยอำศัยหลักวิทยำศำสตร์และศิลปะกำรพยำบำลในกำร
ประเมินสุขภำพ วินิจฉัยปัญหำ วำงแผนงำน ประสำนงำน ประเมินผล และบันทึกผลกำรให้กำรพยำบำลและ 
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กำรผดุงครรภ์ ศึกษำ วิเครำะห์ คิดค้น พัฒนำ กำรพยำบำลและควบคุมกำรพยำบำลให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ
และอยู่ในมำตรฐำน ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรพยำบำลให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ
งำนกำรพยำบำล จัดสถำนที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรักษำพยำบำล ช่วยแพทย์ในกำรตรวจวินิจฉัยและ
บ ำบัดรักษำ จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในกำรผ่ำตัด ช่วยแพทย์ในกำรใช้ยำระงับควำมรู้สึก หรือใช้เค รื่องมือ
พิเศษบำงประเภท เพ่ือกำรวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำ ตลอดจนปฏิบัติงำนกำรวำงแผนครอบครัวและกำรผดุง
ครรภ์ กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค กำรฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    อัตราว่าง จ านวน  1 อัตรา 
ต ำแหน่งเลขท่ี 1สฎ00899  ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเวียงสระ 

   อัตราค่าจ้าง  15,960  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  
   ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 

  1.2 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชำชีพเฉพำะ (ข) 
 1.2.1 ชื่อต าแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรสำธำรณสุข ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
วิจัย วินิจฉัยปัญหำพัฒนำทำงด้ำนสำธำรณสุข เช่น กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ กำรรักษำพยำบำล กำรควบคุมและป้องกันโรค กำรผลิต ศึกษำ ฝึกอบรม กำรพัฒนำบุคลำกร  
อำชีวอนำมัย เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบำย วำงแผนงำน และด ำเนินงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข วัดและประเมินผล 
ก ำหนดระบบและวิธีกำรด้ำนนิเทศ นิเทศควบคุมติดตำมผล ประเมินผลงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

   อัตราว่าง 2 อัตรา  
ต ำแหน่งเลขท่ี 1สฎ01475 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลท่ำฉำง 
ต ำแหน่งเลขท่ี 1สฎ00883 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหน้ำเขำ 

  อัตราค่าจ้าง  15,960  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  

  ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 
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1.3 กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชำชีพเฉพำะ (ค) 
 1.2.1 ชื่อต าแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงำนทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์
ก ำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ
เกี่ยวกับชุดค ำสั่ง ระบบชุดค ำสั่งประยุกต์ กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้ค ำสั่งต่ำง ๆ ก ำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้
เครื่องมือชุดค ำสั่งสื่อสำร กำรจัดและบริหำรระบบสำรสนเทศ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกระท ำผิด
ทำงคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทำงอิเล็กโทรนิกส์ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ อบรมเกี่ยวกับวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ด้ำนต่ำง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   อัตราว่าง 1 อัตรา  
ต ำแหน่งเลขท่ี 1สฎ01402 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลวิภำวดี 

  อัตราค่าจ้าง  15,960  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  

  ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 

๑.4 กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค 
 1.4.1 ชื่อต าแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงำนทำงกำรเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ค่อนข้ำงยำกเกี่ยวกับกำรเงิน

กำรงบประมำณและกำรบัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร เช่น กำรตรวจสอบ หลักฐำนใบส ำคัญคู่จ่ำยเงิน ลงบัญชี
ท ำรำยงำน กำรบัญชี รวบรวมรำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอตั้งงบประมำณ รำยรับ -รำยจ่ำยประจ ำปี  
ท ำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้ำนงบประมำณ พิจำรณำจัดสรร งบประมำณรำยจ่ำย และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

  อัตราว่าง 2 อัตรา  
1. ต ำแหน่งเลขที่ 1สฎ00475 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลคีรีรัฐนิคม 
2. ต ำแหน่งเลขที่ 1สฎ00869 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลเคียนซำ 

  อัตราค่าจ้าง  10,200  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  

  ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 
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 1.4.2 ชื่อต าแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงำนทำงกำรพัสดุทั่วไปของส่วนรำชกำร ซึ่งมีลักษณะงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดหำ จัดซื้อ 

กำรเบิกจ่ำย กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ กำรท ำบัญชี ทะเบียนพัสดุ กำรเก็บรักษำใบส ำคัญ 
หลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับพัสดุ กำรแทงจ ำหน่ำยพัสดุที่ช ำรุด กำรท ำสัญญำ กำรต่ออำยุสัญญำและกำร
เปลี่ยนแปลงสัญญำซื้อ หรือสัญญำจ้ำง และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  อัตราว่าง 1 อัตรา  
ต ำแหน่งเลขท่ี 1สฎ00868 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลเคียนซำ 

  อัตราค่าจ้าง  10,200  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  

  ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 
 1.4.3 ชื่อต าแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประกันสุขภำพ งำนบันทึกหรือจัดท ำข้อมูล ซึ่งมี

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร่ำง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ กำรเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร
สิทธิ์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบหรือจัดท ำเอกสำร
เกี่ยวกับกำรประกันสุขภำพ กำรจัดท ำ กำรบันทึก กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำร กำรเตรียมกำร
ประชุมและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  อัตราว่าง 1 อัตรา  
ต ำแหน่งเลขท่ี 1สฎ01235 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งเตำใหม่ 

  อัตราค่าจ้าง  10,200  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  

  ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 

๑.5 กลุ่มตามลักษณะงาน บริกำร 
 1.5.1 ชื่อต าแหน่ง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรพยำบำล ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือคนไข้หรือ

ช่วยเหลือแพทย์และพยำบำลในกำรให้บริกำรแก่ผู้ป่วย กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ กำรควบคุม
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

5/อัตรำว่ำง… 
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  อัตราว่าง 4 อัตรา  
1. ต ำแหน่งเลขที่ 1สฎ01474 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลวิภำวดี 
2. ต ำแหน่งเลขที่ 1สฎ00120 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลกำญจนดิษฐ์ 
3. ต ำแหน่งเลขที่ 1สฎ00595 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลพนม 
4. ต ำแหน่งเลขที่ 1สฎ00691 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลบ้ำนนำสำร 

  อัตราค่าจ้าง  7,590  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  

  ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 
 1.5.2 ชื่อต าแหน่ง พนักงำนช่วยกำรพยำบำล 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรพยำบำล ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือแพทย์และ

พยำบำลขั้นพ้ืนฐำน กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ กำรควบคุมป้องกันโรค และงำนอ่ืนที่เกี่ยวกับ
กำรรักษำพยำบำล และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  อัตราว่าง 1 อัตรา  
ต ำแหน่งเลขท่ี 1สฎ01437 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลวิภำวดี 

  อัตราค่าจ้าง  7,590  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  

  ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 
 1.5.3 ชื่อต าแหน่ง พนักงำนประจ ำห้องยำ 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจ่ำยยำและแบ่งบรรจุยำ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดเตรียม

และท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในกำรแบ่งบรรจุยำ จัดยำตำมใบสั่งยำหรือใบเบิกจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัด ดูแลควำมสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถำนที่ห้องจ่ำยยำและคลังยำเพ่ือ
ป้องกันอุบัติกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  อัตราว่าง 2 อัตรา  
1. ต ำแหน่งเลขที่ 1สฎ00963 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเวียงสระ 

   2. ต ำแหน่งเลขที่ 1สฎ00964 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเวียงสระ 
  อัตราค่าจ้าง  7,590  บาท 
  สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556 

 ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 
 
 

6/1.5.4 ชื่อต ำแหน่ง… 
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  1.5.4 ชื่อต าแหน่ง พนักงำนบริกำร 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงำนตำมแต่จะได้รับค ำสั่ง โดยไม่จ ำกัดขอบเขตหน้ำที่ เช่น บริกำรต้อนรับ รับรองแขก

หรือผู้มำรับบริกำร ให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม งำนบริหำรจัดกำรท ำควำมสะอำด งำนบ ำรุงรักษำควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยของสถำนที่รำชกำร งำนที่จ ำเป็นต้องใช้แรงงำนทั่วไป รวมถึงงำนบริกำร
ยำนพำหนะ ขับรถยนต์ของทำงรำชกำรประเภทต่ำง ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  อัตราว่าง 1 อัตรา  
ต ำแหน่งเลขท่ี 1สฎ00718 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลบ้ำนนำสำร 

  อัตราค่าจ้าง  7,590  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  

  ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 
1.5.5 ชื่อต าแหน่ง พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรเอกสำรต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร เอกสำรด้ำนวิชำกำรและอ่ืน ๆ 

ภำยในหน่วยงำน รวมทั้งกำรรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือเอกสำรทำงรำชกำร กำรผลิตเอกสำร กำรจัดท ำรูปเล่ม 
กำรถ่ำยส ำเนำเอกสำรและกำรบันทึกรำยละเอียดของรำยกำรต่ำง ๆ ตำมรูปแบบที่ทำงรำชกำรก ำหนด เพื่อใช้
ในกำรตรวจสอบ อ้ำงอิงหรือเป็นหลักฐำนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  อัตราว่าง 2 อัตรา  
1. ต ำแหน่งเลขท่ี 1สฎ01289 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลท่ำโรงช้ำง 
2. ต ำแหน่งเลขที่ 1สฎ00632 ปฏิบัติงำน โรงพยำบำลท่ำฉำง 

  อัตราค่าจ้าง  7,590  บาท 
   สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556  

  ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง - 30 กันยำยน 2564 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรคุณสมบัติ
ทั่วไป    

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(4) ไม่เป็นผู้ทุพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 

 
7/(6) ไม่เป็นผู้… 
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(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 1. ต าแหน่ง แพทย์แผนไทย 

   เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ในสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย หรือสำขำวิชำ
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนไทย ประเภท
เวชกรรมไทย หรือสำขำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 2. ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
   ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ 
และได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลชั้นหนึ่ง หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
  3. ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
   ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำสำธำรณสุข
ศำสตร์ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม/อนำมัยชุมชน/อนำมัยสิ่งแวดล้อม 
  4. ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใด วิชำหนึ่ง 
ทำงคอมพิวเตอร์ 
 5. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สำขำวิชำกำรบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรตลำด เลขำนุกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
กำรจัดกำรทั่วไป กำรจัดกำรส ำนักงำน 
  6. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสด ุ
   ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สำขำวิชำกำรบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร 
  7. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
   ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สำขำวิชำกำรบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป  
 8. ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
   ได้รับคุณวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษำตอนปลำยสำมัญ (ม.6) 
 9. ต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 
   ได้รับคุณวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษำตอนปลำยสำมัญ (ม.6) 
 

8/10. ต ำแหน่ง… 
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 10. ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา 
   ได้รับคุณวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษำตอนปลำยสำมัญ (ม.6) 
 11. ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
   ไม่ต่ ำกว่ำวุฒิมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) 
 12. ต าแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
   ได้รับคุณวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษำตอนปลำยสำมัญ (ม.6) 

3. การรับสมัคร 
 3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 
2562 ในวันและเวลำรำชกำร  

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน 

1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
 (2) ส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนผลกำร

เรียน หรือส ำเนำปริญญำบัตรและระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) (หำกเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมำ
พร้อมนี้) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  22 พฤศจิกายน 2562 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น ำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ ที่ สถำนศึกษำออกให้  โดยระบุสำขำวิชำที่ ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ ได้รับอนุมัติ
ประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 

 (3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   (4) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 
นำมสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

(5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน จ ำนวน 1 ฉบับ (ส ำหรับต ำแหน่งใดที่ก ำหนดให้ใช้
ประสบกำรณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง)  

ทั้งนี้ ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
3.3 ค่าสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครตำมอัตรำ ดังนี้ 
   ต่ ำกว่ำปริญญำตรี      50 บำท 
   วุฒิปริญญำตรีขึ้นไป 100 บำท 
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 เมื่อสมัครสอบแล้วค่ำสมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติเฉพำะ
ต ำแหน่ง แต้ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรขอคืนก่อนวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ 

 หมายเหตุ ช าระค่าสมัครผ่านบัตร ATM หรือ Internet Banking ทุกธนาคาร (ไม่รับ
ช าระเป็นเงินสด) 
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จะไม่คืนค่ำสมัครสอบทุก
กรณ ี
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินฯ ในวันที่ 2 ธันวำคม 
2562 ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และทำง WWW.stpho.go.th/ 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
       ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ  
ด้วยวิธี กำรประเมินครั้งที่ 1 (ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง) และกำรประเมินครั้งที่ 2 (ควำมรู้ควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่ง) ตำมท่ีหน่วยงำนก ำหนด 
6. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
          กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง
ที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำร
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ และหำก
คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ำกัน จะพิจำรณำจำกล ำดับที่
ในกำรสมัคร 
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7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือสอบผ่านการเลือกสรร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนน

สอบ ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และทำง WWW.stpho.go.th/ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก ำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่ง
ที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออำจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้  
8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

      ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ก ำหนด 
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