
 
 

 
  
  

 

    
  
  
 

 
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง 
                          นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
                          เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานอายุรเวท) และเจาพนักงานสาธารณสุข 
                          ปฏิบัติงาน (ดานเวชกิจฉุกเฉิน)  

------------------------------ 
  ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจาพนักงาน
สาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานอายุรเวท) และเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานเวชกิจฉุกเฉิน) ฉะนั้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑7 ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕6 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ๑. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
  1.1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
  1.2 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
  1.3 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานอายุรเวท) 
  1.4 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานเวชกิจฉุกเฉิน) 
 ท้ังนี้ 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 

 โดยจะข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดในแตละตําแหนง แยกเปนบัญชีตามเขตสุขภาพ ดังรายละเอียด
แนบทายในเอกสารหมายเลข 1 

  ๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายเอกสาร
หมายเลข 1 
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    ๔. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
  ๔.๑ ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้ 
       ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
       (๑) มีสัญชาติไทย 
       (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
       (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะตองหาม 
       (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   
       (2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต      
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
       (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
       (๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
       (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
       (๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
       (๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
       (๙) เปนผู เคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
       (๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน  
       (๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ 
  ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘) 
หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) 
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข.(๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได 
แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแขงขันไดตอเม่ือพนจากการเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองแลว 
  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑  
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
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  ๔.๒ ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ 
 ๕. การรับสมัครสอบ 
     สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันในตําแหนง                          
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจาพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน (ดานอายุรเวท) และเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานเวชกิจฉุกเฉิน) ตามรายละเอียด   
แนบทายประกาศ เอกสารหมายเลข 1 
  ๕.๑ ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน – 9 
ธันวาคม 2558 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) เปดเว็บไซต https://moph.job.thai.com เลือกรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ เลือกตําแหนงท่ีตองการ และเลือกหัวขอ“ใบสมัครออนไลน” 
   (๒) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 
   (๓) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผน หรือหาก
ไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล 
   ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ
เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไข
ขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 
  ๕.๒ นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย   
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 11 ธันวาคม 2558 ภายในเวลาทําการของ
ธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว 
  ๕.๓  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
        5.3.1 กรณีผูสมัครสอบไมมีหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถ
ท่ัวไป ชําระคาธรรมเนียม จํานวน 530 บาท / ตําแหนง ประกอบดวย 
       (๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 5๐๐ บาท 
       (2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
       5.3.2 กรณีผูสมัครสอบท่ีมีหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถ
ท่ัวไป ชําระคาธรรมเนียม จํานวน 430 บาท / ตําแหนง ประกอบดวย 
       (๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 4๐๐ บาท 
       (2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
  คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
  ๕.๔ ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ ซ่ึงผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ
ใบสมัครท่ีมีเลขประจําตัวสอบไดท่ีเว็บไซต https://moph.job.thai.com ในหัวขอ “พิมพใบสมัคร”
ตั้งแตวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 เปนตนไป 
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 ๖. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
  ๖.๑ ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
  6.2 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียงตําแหนงเดียวและเขตสุขภาพเดียวเทานั้น เม่ือ
เลือกแลวจะเปล่ียนแปลงแกไขไมได 
  6.3 การสมัครสอบตามข้ันตอนข้ันตนถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลตางๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา
ฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 
   6.4 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผู
มีสิทธิสมัครสอบในขอ ๔.๒ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผู มี อํานาจอนุมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่  9 ธันวาคม 2558 ท้ัง น้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
  ๖.5 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรง
ตามประการรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไม
เปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
 ๗. การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
      สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ 
และระเบียบเก่ียวกับการสอบในวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต https://moph.job.thai.com 
หัวขอ“การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 
 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ  

     สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป 
สอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง และความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้ 

     8.1 การสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
   ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ เอกสารหมายเลข 2 

     8.2 การสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 
คะแนน) ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบวิชาเฉพาะตําแหนงนั้นตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้ 

     8.3 การสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
   เปนการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง โดยวิธีการ

สัมภาษณหรือวิธีอ่ืน เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคม 
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน เพ่ือใหได
บุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ท้ังนี้  จะสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป และสอบแขงขันเพ่ือวัดความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน และเม่ือสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป และสอบผาน
การสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนง 

https://moph.job.thai.com/
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 ๙. หลักฐานท่ีตองย่ืนในวันสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง 
  ๙.๑ ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเทอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม
แวนตาดํา ถายไมเกิน ๑ ป ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
  ๙.๒ สําเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคือวันท่ี9ธันวาคม 2558 จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ  
  ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัครคือวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 ใน
กรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 
ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 
  ๙.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๙.๔ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ - 
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๙.๕ สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป  ระดับ
ปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สํานักงาน ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ   
  ๙.๖ ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ 
ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงไดแก 
       - วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
       - โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
      - โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
      - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
      - โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
   สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันท่ี และ
ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร 

  ๑๐. เกณฑการตัดสิน 
                        ผู ท่ีวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 และเปนผูสอบผานการสอบแขงขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ท้ังนี้ โดยใหคํานึงถึงหลักวิชาการ
วัดผล 

       ๑๑. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
       สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดตาม  

เขตสุขภาพ  โดยใหเรียงลําดับคะแนนรวมของผูสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใช
เฉพาะตําแหนงและความเหมาะสมกับตําแหนงจากมากไปนอย ในกรณีท่ีมีคะแนนเทากันใหผูท่ีไดคะแนนความ
เหมาะสมกับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา แตถาคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงยังเทากันอีก       
ใหเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแขงขันจากนอยไปมาก 
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รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
 

ตําแหนงท่ี 1 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

จะข้ึนบัญชีแยกตามเขตสุขภาพ ดังนี้ 
 

เขต
สุขภาพ 

จังหวัด 
ศูนยสอบ 

จังหวัดภายในเขต 
ตําแหนงวางท่ีจะ 

บรรจุครั้งแรก (อัตรา) 

1 เชียงใหม เชียงราย  เชียงใหม  นาน  พะเยา  แพร  
แมฮองสอน  ลําปาง ลําพูน 

28 
 

2 พิษณุโลก ตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  สุโขทัย  
อุตรดิตถ 

23 
 

3 นครสวรรค กําแพงเพชร  ชัยนาท  นครสวรรค  พิจิตร  
อุทัยธานี 

22 
 

4 สระบุรี นครนายก  นนทบุรี  ปทุมธานี  
พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สิงหบุรี  อางทอง  
สระบุรี 

20 
 

5 ราชบุรี กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ  
เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  
สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี 

17 
 

6 ชลบุร ี จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  
ปราจีนบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  สระแกว 

38 
 

7 ขอนแกน กาฬสินธุ  ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด 30 
 

8 อุดรธานี นครพรม  บึงกาฬ  เลย  สกลนคร  
หนองคาย  หนองบัวลําภู  อุดรธานี 

55 
 

9 นครราชสีมา ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร 43 
 

10 อุบลราชธานี มุกดาหาร  ยโสธร  ศรีสะเกษ  อํานาจเจริญ  
อุบลราชธานี 

30 
 

11 สุราษฎรธานี กระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  
ภูเก็ต  ระนอง  สุราษฎรธานี 

40 
 

12 สงขลา ตรัง  นราธิวาส  ปตตานี  พัทลุง  ยะลา  
สงขลา สตูล 

64 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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    อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ท้ังนี้ จะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตาม
วุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555    

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการสาธารณสุขภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้ 
   1. ดานการปฏิบัติการ 
               (1) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนท่ี      
ไมซับซอน เก่ียวกับงานดานสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและ
ภัยสุขภาพ และการฟนฟูสุขภาพ รวมท้ัง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบกลไก และการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข
เพ่ือชวยในการเสริมสรางระบบการสาธารณสุขท่ีดี 
    (2) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ
ดานสาธารณสุข เสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน   
    (3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานดานสาธารณสุข เพ่ือนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ 
    (4) รวมพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานดานสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา เก่ียวกับงานดาน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ เพ่ือใหประชาชน มีความรู สามารถปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
    (5) ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การควบคุมปองกันโรคและ
ภัยสุขภาพ การเฝาระวังโรค รักษาเบื้องตน และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณท่ีพรอมใชงาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
    (6) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลของ
ผูปวยกลุมเสี่ยง บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
สุขภาพ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครือขาย เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห ในการ
ปรับปรงุระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
    (7) ใหบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องตน สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม
ผูปวย ผูสัมผัส เพ่ือการเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังสงเสริมสุขภาพ และฟนฟูสุขภาพ
เพ่ือใหประชาชน มีสุขภาพท่ีดี 
    (8) รวมประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ สถานท่ีสาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    (9) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับ
การแพทยและสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑ
สุขภาพ 
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2. ดานการวางแผน 

                     วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
           (1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
      (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
          (1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆ ใหมีคุณภาพและเหมาะแกการนําไปใชงาน
อยูเสมอ รวมท้ังสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพ่ือใหการบริการดังกลาว
เปนไปอยางราบรื่น 
    (2) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แกบุคคลภายในหนวยงาน 
เพ่ือเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
          (3) ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อ เผยแพรใน
รูปแบบตางๆ เพ่ือการเรียนรูและความเขาใจในระดับตางๆ ในงานดานสาธารณสุข 
   (4) รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคกร เพ่ือใหเปนบุคลากร  
ท่ีมีความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         (5) นิเทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   -  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน ใชเวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยแบงเปน 2 วิชา ดังนี้ 
      วิชาท่ี 1 พ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
                  เปนการสอบขอเขียนแบบปรนัย โดยทดสอบความรูความสามารถพ้ืนฐานดาน
สาธารณสุข ซ่ึงประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
    - อนามัยชุมชน 
    - ระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศ 
    - การคุมครองผูบริโภค 
    - ประชากรศาสตร 
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 วิชาที่ 2 วิชาชีพสาธารณสุข (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
                  เปนการสอบขอเขียนแบบปรนัย โดยทดสอบความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
การประยุกตความรูทางดานสาธารณสุข ประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
    - การวิจัยทางดานสาธารณสุข 
    - ชีวสถิต ิ
    - ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 
    - บริหารงานสาธารณสุข 
    - อนามัยสิ่งแวดลอม 
    - อาชีวอนามัย 
    - กฎหมายสาธารณสุข 
    - การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
    - การสงเสริมสุขภาพ 
    - สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 
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ตําแหนงท่ี 2 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  

จะข้ึนบัญชีแยกตามเขตสุขภาพ ดังนี้ 

 

เขต
สุขภาพ 

จังหวัด 
ศูนยสอบ 

จังหวัดภายในเขต 
ตําแหนงวางท่ีจะบรรจ ุ

ครั้งแรก (อัตรา) 

1 เชียงใหม เชียงราย  เชียงใหม  นาน  พะเยา  แพร  
แมฮองสอน  ลําปาง ลําพูน 

66 
 

2 พิษณุโลก ตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  สุโขทัย  
อุตรดิตถ 

75 
 

3 นครสวรรค กําแพงเพชร  ชัยนาท  นครสวรรค  พิจิตร  
อุทัยธานี 

39 
 

4 สระบุรี นครนายก  นนทบุรี  ปทุมธานี  
พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สิงหบุรี  อางทอง  
สระบุรี 

10 

5 ราชบุรี กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ  
เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  
สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี 

48 
 

6 ชลบุร ี จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  
ปราจีนบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  สระแกว 

61 
 

7 ขอนแกน กาฬสินธุ  ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด 95 
 

8 อุดรธานี นครพรม  บึงกาฬ  เลย  สกลนคร  
หนองคาย  หนองบัวลําภู  อุดรธานี 

70 
 

9 นครราชสีมา ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร 34 
 

10 อุบลราชธานี มุกดาหาร  ยโสธร  ศรีสะเกษ  อํานาจเจริญ  
อุบลราชธานี 

74 
 

11 สุราษฎรธานี กระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  
ภูเก็ต  ระนอง  สุราษฎรธานี 

31 
 

12 สงขลา ตรัง  นราธิวาส  ปตตานี  พัทลุง  ยะลา  
สงขลา สตูล 

201 
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อัตราเงินเดือน  

  1. ผูไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ปตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน  
10,840 – 11,930 บาท     

 2. ผูไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ปตอจาก

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน  
11,500 – 12,650 บาท 

 3. ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน
ระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 

                   ท้ังนี้ จะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 
2555    

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
      (1) ใหบริการในงานดานสาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานและสุขภาวะท่ีดี 
   (2) เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป  
   (3) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑเครื่องมืออุปกรณ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน 

2. ดานการบรกิาร 
      (1) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน เพ่ือใชในการดูแล
สุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
   (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ปตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 

  2. ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ปตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 

 3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง ซ่ึงประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้  

- อนามัยชุมชน 
    - ระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศ 
    - ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 
    - บริหารงานสาธารณสุข 
    - การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
    - การสงเสริมสุขภาพ 
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ตําแหนงท่ี 3 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานอายุรเวท) 

จะข้ึนบัญชีแยกตามเขตสุขภาพ ดังนี้ 
 

เขต
สุขภาพ 

จังหวัด 
ศูนยสอบ 

จังหวัดภายในเขต 
ตําแหนงวางท่ีจะบรรจุ 

ครั้งแรก (อัตรา) 

2 พิษณุโลก ตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  สุโขทัย  
อุตรดิตถ 

17 
 

6 ชลบุร ี จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  
ปราจีนบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  สระแกว 

1 
 

7 ขอนแกน กาฬสินธุ  ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด 2 
 

8 อุดรธานี นครพรม  บึงกาฬ  เลย  สกลนคร  
หนองคาย  หนองบัวลําภู  อุดรธานี 

14 
 

9 นครราชสีมา ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร 2 
 

10 อุบลราชธานี มุกดาหาร  ยโสธร  ศรีสะเกษ  อํานาจเจริญ  
อุบลราชธานี 

2 
 

11 สุราษฎรธานี กระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  
ภูเก็ต  ระนอง  สุราษฎรธานี 

4 
 

12 สงขลา ตรัง  นราธิวาส  ปตตานี  พัทลุง  ยะลา  
สงขลา สตูล 

35 
 

 

อัตราเงินเดือน  

 1. ผูไดรับประกาศนียบัตรทางการแพทยแผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป 

ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 
10,840 – 11,930 บาท 

  2. ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางแพทยแผนไทย หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดใน
ระดับเดียวกันอัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 

                   ท้ังนี้ จะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันท่ี 23 
สิงหาคม 2555   
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
      (1) ใหบริการในงานดานสาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานและสุขภาวะท่ีดี 
   (2) เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป  
   (3) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑเครื่องมืออุปกรณ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน 

2. ดานการบรกิาร 
      (1) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน เพ่ือใชในการดูแล
สุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
   (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                   1. ไดรับประกาศนียบัตรทางการแพทยแผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ปตอจาก

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน   
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางแพทยแผนไทย หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง ซ่ึงประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้  
    - เวชกรรมไทย 
    - เภสัชกรรมไทย 
    - การนวดไทย 
    - ผดุงครรภไทย 
    - โครงการวิชาชีพแพทยแผนไทย 
    - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตําแหนงท่ี 4 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ดานเวชกิจฉุกเฉิน) 

 
จะข้ึนบัญชีแยกตามเขตสุขภาพ ดังนี้ 
 

เขต
สุขภาพ 

จังหวัด 
ศูนยสอบ 

จังหวัดภายในเขต 
ตําแหนงวางท่ีจะบรรจ ุ

ครั้งแรก (อัตรา) 

1 เชียงใหม เชียงราย  เชียงใหม  นาน  พะเยา  แพร  
แมฮองสอน  ลําปาง ลําพูน 

68 

2 พิษณุโลก ตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  สุโขทัย  
อุตรดิตถ 

13 

3 นครสวรรค กําแพงเพชร  ชัยนาท  นครสวรรค  พิจิตร  
อุทัยธานี 

6 

5 ราชบุรี กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ  
เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  
สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี 

6 

6 ชลบุร ี จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  
ปราจีนบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  สระแกว 

22 

7 ขอนแกน กาฬสินธุ  ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด 74 

8 อุดรธานี นครพรม  บึงกาฬ  เลย  สกลนคร  
หนองคาย  หนองบัวลําภู  อุดรธานี 

88 

9 นครราชสีมา ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร 47 

10 อุบลราชธานี มุกดาหาร  ยโสธร  ศรีสะเกษ  อํานาจเจริญ  
อุบลราชธานี 68 

11 สุราษฎรธานี กระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  
ภูเก็ต  ระนอง  สุราษฎรธานี 21 

12 สงขลา ตรัง  นราธิวาส  ปตตานี  พัทลุง  ยะลา  
สงขลา สตูล 94 

 
 
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ท้ังนี้ จะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามวุฒิตาม
ชวงเงินเดือน ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555  
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
      (1) ใหบริการในงานดานสาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานและสุขภาวะท่ีดี 
   (2) เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป  
   (3) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑเครื่องมืออุปกรณ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน 

2. ดานการบรกิาร 
      (1) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน เพ่ือใชในการดูแล
สุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
   (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                   -  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน  

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง ซ่ึงประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้  
    - การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 
    - การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 
    - การประเมินสภาพ 
    - การชวยฟนคืนชีพ 
    - นิติเวชศาสตรและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
    - ระบบการแพทยฉุกเฉิน 
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รายละเอียดการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

 ผูสมัครสอบแขงขันทุกตําแหนงจะตองผานการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป         

ซ่ึงแบงเปน 2 วิชาดังนี้  

 (1) วิชาความสามารถท่ัวไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)  

   1.1 วิชาความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เปนการสอบเพ่ือวัดความสามารถ  

          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) เปนการสอบเพ่ือวัดความสามารถ 

            1.2.1 ดานความเขาใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอานและการทํา

ความเขาใจกับบทความ หรือขอความท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถามท่ีตามมาในแตละบทความหรือขอความ 

รวมท้ังการสรุปความและตีความ และ 

            1.2.2 ดานการใชภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา 

การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษาและการเรียงขอความ       

 (2) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เปนการสอบเพ่ือวัดความสามารถดาน    

การพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และความเขาใจสาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน 

เกณฑการสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป 

     ผูท่ีจะถือวาเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไปตองเปนผูสอบวิชาความสามารถท่ัวไป

และวิชาภาษาไทย ไดคะแนนรวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษไดคะแนนไมตํ่ากวา   

รอยละ 50 ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย  

      ผูท่ีสอบผานวิชาความรูความสามารถท่ัวไปและวิชาภาษาไทย แตสอบไมผานวิชาภาษาอังกฤษ 

ในการสอบครั้งเดียวกันนี้ จะไมจัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษใหอีก  
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      ผูเขาสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปท่ีมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ียังไม

หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไมรวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET 

ตามเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด ใหตารางขางลางนี้ ใหถือเสมือนวาเปนผูสอบผานวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพ่ือ

วัดความรูความสามารถท่ัวไป 

เง่ือนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
จาก TOEFL (ไมรวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET 

 
การทดสอบภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา (คะแนน) 

TOEFL (คะแนนเต็ม 120) 60 
TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 475 
IELTS (คะแนนเต็ม 9) 4.5 
CU TEP (คะแนนเต็ม 120) 60 
TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) 500 

 
 ผูสอบจะตองยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ียังไมหมดอายุการรับรองผลการทดสอบ
ตอสํานักงาน ก.พ. ภายในวันสอบขอเขียนเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




