
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็น
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กำรสรรหำและ
เลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญำจ้ำง พ.ศ. 2556 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง กำรก ำหนดประเภท ต ำแหน่ง ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มและกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุขทั่วไป โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ชื่อต าแหน่ง  แพทย์แผนไทย 
      กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  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 ำนวน  1  อัตรำ   
 -  โรงพยำบำลโกรกพระ      1  อัตรำ 

 ค่าจ้าง  18,000  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

      1.2  ชื่อต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
      กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

            ปฏิบัติงำนกำรพยำบำล ซึ่งมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  
กำรพยำบำลชั้นหนึ่ง หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภำพและ
อนำมัยของประชำชนทั้งในสถำนบริกำรสุขภำพและในชุมชน ปฏิบัติงำนส่งเสริมและพัฒนำบริกำรกำรพยำบำล
ปฏิบัติงำนตรวจวินิจฉัยให้กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ตำมกฎหมำยวิชำชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระท ำกำร
รักษำโรค ท ำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำรโดยอำศัยหลักวิทยำศำสตร์และศิลปะกำรพยำบำลในกำรประเมินสุขภำพ 
วินิจฉัยปัญหำ วำงแผนงำน ประสำนงำน ประเมินผล และบันทึกผลกำรให้กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์  

ศึกษำ... 
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ศึกษำ วิเครำะห์ คิดค้น พัฒนำ กำรพยำบำลและควบคุมกำรพยำบำลให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและอยู่ใน 
มำตรฐำน ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรพยำบำลให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ ยวข้องกับงำนกำร
พยำบำล จัดสถำนที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรักษำพยำบำล ช่วยแพทย์ในกำรตรวจวินิจฉัยและ
บ ำบัดรักษำ จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในกำรผ่ำตัด ช่วยแพทย์ในกำรใช้ยำระงับควำมรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ
พิเศษบำงประเภท เพ่ือกำรวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำ ตลอดจนปฏิบัติงำนกำรวำงแผนครอบครัวและกำรผดุงครรภ์ 
กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค กำรฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  8  อัตรำ 
  -  โรงพยำบำลบรรพตพิสัย                2  อัตรำ 
 -  โรงพยำบำลไพศำลี         1  อัตรำ 
 -  โรงพยำบำลตำคลี         1  อัตรำ 
 -  โรงพยำบำลแม่วงก์         1  อัตรำ 
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนชุมตำบง  สสอ.ชุมตำบง  1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเดื่อ  สสอ.ไพศำลี  1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตะคร้อ  สสอ.ไพศำลี   1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  18,000  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

      1.3  ชื่อต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัด 
      กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนบ ำบัดรักษำผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีกำรทำงกำยภำพบ ำบัด ซึ่งมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ำมเนื้อ โรคทำงกระดูก โรคทำงข้อ โรคทำงระบบ
ประสำทและควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เกิดจำกโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกำยภำพบ ำบัด โดยกำรใช้ควำมร้อน แสง 
เสียง ไฟฟ้ำ หลักกลศำสตร์ กำรดัด กำรดึง กำรนวด กำรบริหำรร่ำงกำย ตลอดจนกำรใช้เครื่องมือทำงกำยภำพ
ชนิดต่ำงๆ เพ่ือฟ้ืนฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภำพของส่วนของร่ำงกำยที่เสื่อมสภำพ หรือพิกำรให้
กลับคืนดีทั้งทำงรูปและทำงหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  2  อัตรำ 
 -  โรงพยำบำลพยุหะคีรี      1  อัตรำ 
 -  โรงพยำบำลหนองบัว      1  อัตรำ 

 ค่าจ้าง  18,000  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 
 

1.4... 
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      1.4  ชื่อต าแหน่ง  นักรังสีการแพทย์ 
      กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรรังสีกำรแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงำนรังสีวินิจฉัย     
รังสีรักษำ เวชศำสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น กำรถ่ำยและบันทึกภำพส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยผู้ป่วยด้วย
เครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคกำรใช้ที่ยุ่งยำก กำรฉำยรังสีเ พ่ือบ ำบัดรักษำผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทำงรังสี เทคนิคอ่ืนๆ กำรใช้สำร
กัมมันตภำพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย กำรค ำนวณปริมำณรังสีและกำร
ก ำหนดระยะเวลำที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตำมปริมำณที่ต้องกำร เพ่ือช่วยแพทย์ในกำรวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำโรค
กำรใช้เครื่องวัดปริมำณรังสีจำกเครื่องก ำเนิดรังสี กำรสอบเทียบมำตรฐำนของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทำง
รังสีกำรแพทย์ กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีด้วยวิธีกำรทำงรังสีฟิสิกส์ กำรดูแลรักษำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัยและใช้งำนได้ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยทำงรังสีกำรแพทย์ รวมทั้ง
ปรับปรุงและค้นคว้ำวิธีกำรหรือเทคนิคใหม่ๆ ท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำน สถิติผลงำน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ 
 -  โรงพยำบำลโกรกพระ      1  อัตรำ 

 ค่าจ้าง  18,000  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 

 

      1.5  ชื่อต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ 
  กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงำนทำงด้ำนเทคนิคกำรแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรตรวจ ทดสอบ 
วิเครำะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มำจำกร่ำงกำยมนุษย์ โดยใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงห้อง 
ปฏิบัติกำรที่ครอบคลุมด้ำนเคมีคลินิก จุลทรรศนศำสตร์คลินิก จุลชีววิทยำคลินิก โลหิตวิทยำ คลัง เลือด 
ภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก พิษวิทยำคลินิก ฯลฯ เพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรวินิจฉัย ค้นหำสำเหตุ วิ เครำะห์ควำม
รุนแรงและติดตำมกำรรักษำโรค กำรประเมินภำวะสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรส่งเสริมสุขภำพ รวมถึงกำร
ควบคุมคุณภำพ กำรก ำหนดคุณลักษณะ และกำรควบคุม กำรใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ ำยำต่ำงๆ ท ำ ง
ห้องปฏิบัติกำรทำงเทคนิคกำรแพทย์ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยำกำรทำงเทคนิค
กำรแพทย์ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง                                     

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ 
         -  โรงพยำบำลไพศำล ี       1  อัตรำ 

 ค่าจ้าง  18,000  บาท 

 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 

ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
1.6... 
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      1.6  ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
      กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

  ปฏิบัต ิงำนทำงด้ำนกำรสำธำรณสุข ซึ ่งมีล ักษณะงำนที ่ปฏ ิบ ัต ิเกี ่ยวกับกำรศึกษำ  
วิเครำะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหำพัฒนำทำงด้ำนสำธำรณสุข เช่น กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรส่งเสริม
สุขภำพ  กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ กำรรักษำพยำบำล กำรควบคุมและป้องกันโรค กำรผลิต ศึกษำ ฝึกอบรม   
กำรพัฒนำบุคลำกร  อำชีวอนำมัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบำย วำงแผนงำน และด ำเนินงำนด้ำนกำร
สำธำรณสุขวัดและประเมินผล ก ำหนดระบบและวิธีกำรด้ำนนิเทศ นิเทศควบคุมติดตำมผล ประเมินผล
งำนด้ำน กำรสำธำรณสุข และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  5  อัตรำ 
                    -  โรงพยำบำลบรรพตพิสัย      1  อัตรำ 
                    -  โรงพยำบำลตำกฟ้ำ      2  อัตรำ 

 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะเกลือ  สสอ.เมืองนครสวรรค์ 1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นโพธิ์  สสอ.ชุมแสง   1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  18,000  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

      1.7  ชื่อต าแหน่ง  นักโภชนาการ 
  กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงำนทำงโภชนำกำร ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ปัญหำ
โภชนำกำรด้ำนต่ำงๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภำวะโภชนำกำรของผู้ป่วยหรือประชำชน ส ำรวจและ
รวบรวมข้อมูลด้ำนโภชนำกำรของประชำชนภำคต่ำงๆ เพ่ือหำสำเหตุของโรคขำดสำรอำหำร วำงแผนป้องกัน
และบ ำบัดโรคขำดสำรอำหำร วิจัยด้ำนอำหำรและโภชนำกำร เพ่ือก ำหนดเครื่ องชี้วัดทำงโภชนำกำร ส่งเสริม
กำรผลิตอำหำรที่จ ำเป็นแก่กำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำร ค้นคว้ำ ทดลองและพัฒนำสูตรอำหำร ซึ่งมีคุณค่ำด้ำน
โภชนำกำรก ำหนดรำยกำรอำหำรควบคุมและให้ค ำแนะน ำในกำรประกอบอำหำรเฉพำะโรค จัดสอนฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครหมู่บ้ำนและประชำชนทั่วไป และเผยแพร่ควำมรู้ประชำนิเทศด้ำนโภชนำกำรทำง
สื่อมวลชนโดยวิธีต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

  อัตราว่าง  จ ำนวน  2  อัตรำ 
                    -  โรงพยำบำลหนองบัว      1  อัตรำ 
                    -  โรงพยำบำลแม่วงก ์      1  อัตรำ 

  ค่าจ้าง  18,000  บาท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ   
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
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      1.8  ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
      กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

     ปฏิบัติ ง ำนทำงวิชำกำร เงินและบัญชี  ซึ่ งมี ลักษณะงำนที่ ปฏิบัติ เกี่ ยวกับกำร เงิน 
กำรงบประมำณ กำรบัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร กำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้จ่ำยเงิน    
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ กำรพัฒนำระบบงำนคลัง ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกำรลงบัญชีประเภทต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
    -  โรงพยำบำลท่ำตะโก     1  อัตรำ 

 ค่าจ้าง  15,000  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 

 

      1.9  ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
      กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

     ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรพัสดุ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
    -  โรงพยำบำลท่ำตะโก     1  อัตรำ 

 ค่าจ้าง  15,000  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

      1.10  ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 
      กลุ่มงาน เทคนิค 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

   ปฏิบัติงำนด้ำนช่วยเหลือแพทย์และพยำบำลท ำกำรฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยในภำวะวิกฤต ซึ่งมีลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยในกำรปฏิบัติงำนทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือภำวะ
คุมคำมต่อชีวิตขั้นพ้ืนฐำน พร้อมตรวจสอบประเมินสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม และสภำพผู้บำดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ร่วมตัดสินใจและให้กำรช่วยเหลือ โดยกำรเคลื่อนย้ำยหรือปฐมพยำบำลเบื้องต้น รวมทั้งกำรใช้วิทยุสื่อสำร
ประสำนงำนกับเครือข่ำย เพ่ือรำยงำนสถำนกำรณ์ ขอค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือและกำรเตรียมรับผู้ป่วยเข้ำ
รับกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

อัตรำว่ำง... 
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 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลพยุหะคีรี     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  13,800  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

      1.11  ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
      กลุ่มงาน เทคนิค 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

                  ปฏิบัติงำนทำงด้ำนทันตสำธำรณสุข  บริกำรด้ำนทันตกรรม จัดเตรียมดูแลบ ำรุงรักษำ   
เครื่องมือ วัสดุ ให้พร้อมใช้ รวบรวมจัดท ำรำยงำน สถิติ ทำงด้ำนทันตสำธำรณสุข และปฏิบัติงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติธรรม  สสอ.เมืองนครสวรรค์ 1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  13,800  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

      1.12  ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
      กลุ่มงาน เทคนิค 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงำนทำงกำรเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ค่อนข้ำงยำกเกี่ยวกับกำรเงิน 

กำรงบประมำณและกำรบัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร เช่น กำรตรวจสอบ หลักฐำนใบส ำคัญคู่จ่ำยเงิน ลงบัญชี
ท ำรำยงำน กำรบัญชี รวบรวมรำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอจัดตั้งงบประมำณ รำยรับ -รำยจ่ำยประจ ำปี   
ท ำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้ำนงบประมำณ พิจำรณำจัดสรร งบประมำณรำยจ่ำย และปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืน            
ที่เก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลลำดยำว     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    9,400  บาท 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 11,500  บาท 

 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 

 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
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      1.13  ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
      กลุ่มงาน เทคนิค 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงำนทำงกำรพัสดุทั่วไปของส่วนรำชกำร ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดหำ 

จัดซื้อกำรเบิกจ่ำย กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ กำรท ำบัญชี ทะเบียนพัสดุ กำรเก็บรักษำ
ใบส ำคัญ หลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับพัสดุ กำรแทงจ ำหน่ำยพัสดุที่ช ำรุด กำรท ำสัญญำ กำรต่ออำยุสัญญำ
และกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำซื้อ หรือสัญญำจ้ำง และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  5  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลชุมตำบง     2  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลลำดยำว     2  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลบรรพตพิสัย     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    9,400  บาท 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 11,500  บาท 

 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 

 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

      1.14  ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
      กลุ่มงาน เทคนิค 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประกันสุขภำพ งำนบันทึกหรือจัดท ำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะ

งำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร่ำง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรสิทธิ์        
ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรและ
เก็บรักษำเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร กำรตรวจสอบหรือจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรประกันสุขภำพ        
กำรจัดท ำ กำรบันทึก กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำร กำรเตรียมกำรประชุมและจดบันทึกรำยงำน
กำรประชุม และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  5  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลท่ำตะโก     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระนอน สสอ.เมืองนครสวรรค์ 1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตลิ่งสูง สสอ.แม่วงก์   1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนศำลเจ้ำไก่ต่อ สสอ.ลำดยำว  1  อัตรำ  
 -  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่วงก์     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    9,400  บาท 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 11,500  บาท 

 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 

 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
  1.15... 
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      1.15  ชื่อต าแหน่ง  นายช่างเทคนิค 
      กลุ่มงาน เทคนิค 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงำนทำงด้ำนช่ำงเทคนิค ซึ่งมีลักษณะกำรปฏิบัติงำนช่ำง ควบคุม ดูแลบ ำรุงรักษำ ตรวจ

ซ่อม ซ่อมสร้ำง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ ส ำรวจ ออกแบบระบบสำธำรณูปโภค เครื่องจักร 
เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ ช่วยค ำนวณรำคำรำยกำรและ
ประมำณรำคำ และปฏิบัติงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลชุมแสง     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    9,400  บาท 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 11,500  บาท 

 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์
ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 

 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

 1.16   ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรพยำบำลที่เกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรพยำบำลขั้นมูลฐำนแก่ผู้ป่วย 

ทำงร่ำงกำยหรือจิตที่มีอำกำรในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตรำย ตำมแผนกำรพยำบำลที่ก ำหนดไว้ในด้ำน
กำรรักษำพยำบำล ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ด้ำนกำรควบคุมป้องกันโรค ด้ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลลำดยำว     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  9,400  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

      1.17  ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของ

ประชำชนในพ้ืนที่ ให้เป็นไปตำมนโยบำยหรือเป้ำหมำยที่องค์กรก ำหนด ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ 
ของนักวิชำกำรสำธำรณสุขและพยำบำลวิชำชีพ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

อัตรำว่ำง... 
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 อัตราว่าง  จ ำนวน  2  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกเดื่อ สสอ.ไพศำลี   1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองไผ่ สสอ.ลำดยำว  1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  9,400  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

      1.18  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานเภสัชกรรม 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนด้ำนเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยเหลือเภสัชกรในขั้นตอนกำร
ทำยำ หรือผลิตยำ โดยร่วมกับทีมงำนวำงแผน ก ำหนดปริมำณยำที่จะผลิตและกำรแบ่งบรรจุยำไว้ล่วงหน้ำ 
จัดท ำบัญชีควบคุมกำรเลิกจ่ำยเวชภัณฑ์ จัดยำตำมใบสั่งยำและพิมพ์สลำกยำด้วยระบบสำรสนเทศ รวมทั้ง
เตรียมยำและจ่ำยยำในคลินิกโรคเรื้อรังและอ่ืนๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลเก้ำเลี้ยว     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  9,400  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

      1.19  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบัตรรายงานโรค 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนด้ำนเวชระเบียน มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติให้บริกำรจัดท ำบัตรผู้ป่วยประเภทต่ำงๆ   
ในระบบสำรสนเทศ ค้นหำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก้ผู้มำรับบริกำร พร้อมบันทึกลงทะเบียนรหัสโรคตำม
ระบบสำกล และจัดเก็บเวชระเบียน แฟ้มประวัติผู้ป่วย ตำมมำตรฐำนที่หน่วยงำนก ำหนด รวมทั้งปฏิบัติงำนอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลตำกฟ้ำ     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  9,400  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

1.20... 
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           1.20  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานประจ าห้องทดลอง 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนในกำรช่วยเหลือและให้บริกำรทั่วไปในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติกำร ช่วยส ำรวจ
และเก็บตัวอย่ำงในพ้ืนที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของอุปกรณ์ สัตว์ทดลองท ำ
ควำมสะอำดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ เครื่ องแก้ว ภำชนะต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  2  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลพยุหะคีรี     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลบรรพตพิสัย     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 

 

          1.21  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานประจ าห้องยา 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจ่ำยยำและแบ่งบรรจุยำ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดเตรียม
และท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในกำรแบ่งบรรจุยำ จัดยำตำมใบสั่งยำหรือใบเบิกจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัด ดูแลควำมสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถำนที่ห้องจ่ำยยำและคลังยำเพ่ือป้องกัน
อุบัติกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลเก้ำเลี้ยว     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

           1.22  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานพิมพ์ 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิ 

  ปฏิบัติงำนทำงด้ำนจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในฐำนข้อมูลโปรแกรมต่ำงๆ หรือพิมพ์ข้อมูล
ลงในบัตร พิมพ์หนังสือ คัดส ำเนำ จัดเก็บ ค้นหำและติดตำมเรื่อง คัดลอกลงรำยกำรต่ำงๆ  ร่ำงหนังสือ โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง 
สรุปควำมเห็น รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำรับบริกำรในงำนที่เป็น
ควำมรับผิดชอบและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรให้บริกำร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตรำว่ำง... 
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 อัตราว่าง  จ ำนวน  2  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลตำคลี     1  อัตรำ 
 -  โรงพยำบำลชุมแสง     1  อัตรำ 

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2564 
 

          1.23  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรขับรถยนต์ของทำงรำชกำรประเภท
ต่ำงๆ ปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจร และวินัยจรำจร มีจิตรบริกำรสำธำรณะ บ ำรุงรักษำท ำควำมสะอำดรถยนต์ 
แก้ไขข้อขัดข้องในกำรใช้รถยนต์ดังกล่ำว และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลลำดยำว     1  อัตรำ 

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

 1.24  ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงทั่วไป ลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบ ำรุงรักษำ 

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่ำงๆ ของหน่วยงำน ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งำน โดยปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยทีมงำน
ช่ำงทั่วไป และปฏิบัติงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลตำคลี     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2564 
 
 
 

1.25... 
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 1.25  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรพยำบำล ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยำบำลในกำรให้บริกำรแก่ผู้ป่วย กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ กำรควบคุม
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  11  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลไพศำลี     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลบรรพตพิสัย     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลแม่วงก์     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลลำดยำว     2  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลตำคลี     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนกคลำน สสอ.ลำดยำว  1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองสังข์ สสอ.ลำดยำว  1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันติสุข สสอ.ชุมแสง   1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมะเกลือ สสอ.เมืองนครสวรรค์ 1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวัดไทร สสอ.เมืองนครสวรรค์  1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 

 

 1.26  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยการพยาบาล 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

                   ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรพยำบำล ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือแพทย์และ
พยำบำลขั้นพ้ืนฐำน กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ กำรควบคุมป้องกันโรค และงำนอ่ืนที่เกี่ยวกับ
กำรรักษำพยำบำล และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลชุมแสง    1  อัตรำ 

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 

 
 
 

1.27... 
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 1.27  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนตำมแต่จะได้รับค ำสั่ง โดยไม่จ ำกัดขอบเขตหน้ำที่ เช่น บริกำรต้อนรับ รับรองแขก
หรือผู้มำรับบริกำร ให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม งำนบริหำรจัดกำรท ำควำมสะอำด งำนบ ำรุงรักษำควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยของสถำนที่รำชกำร งำนที่จ ำเป็นต้องใช้แรงงำนทั่วไป และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน    
ที่เก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  8  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลเก้ำเลี้ยว     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลบรรพตพิสัย     2  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลแม่วงก์     2  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลโกรกพระ     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังซ่ำน สสอ.แม่วงก์   1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองนมวัว สสอ.ลำดยำว  1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

 1.28  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ (ควำมสะอำด) 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงำนตำมแต่จะได้รับค ำสั่ง โดยไม่จ ำกัดขอบเขตหน้ำที่ เช่น บริกำรต้อนรับ รับรองแขก
หรือผู้มำรับบริกำร ให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม งำนบริหำรจัดกำรท ำควำมสะอำด งำนบ ำรุงรักษำควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยของสถำนที่รำชกำร งำนที่จ ำเป็นต้องใช้แรงงำนทั่วไป และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน   
ที่เก่ียวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  2  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลไพศำลี     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลชุมแสง     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 
 
 

 
1.29... 
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 1.29  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานประกอบอาหาร 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
              ปฏิบัติงำนด้ำนโภชนำกำร มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเตรียม จัดซื้อ ก ำหนดรำยกำร 

อำหำรและปรุงอำหำรให้กับผู้ป่วยพิเศษ สำมัญ เฉพำะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อำหำรทำงสำยยำง รวมถึงกำรปรุง
อำหำรจัดเลี้ยงส ำหรับใช้ในกำรประชุม สัมมนำ อบรม ภำยในหน่วยงำน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลหนองบัว     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันทีเ่ริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

 1.30  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานประตึก 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
              ปฏิบัติงำนด้ำนอำคำร สถำนที่ ในกำรดูแล ท ำควำมสะอำดบริเวณสถำนที่ สิ่งแวดล้อมและเก็บ

รักษำ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงำนให้สะอำด ปลอดภัย รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกติดต่องำนระหว่ำง
หน่วยงำน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  2  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลลำดยำว     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนต้นโพธิ์ สสอ.ชุมแสง   1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

 1.31  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานเปล 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
              ปฏิบัติงำนด้ำนอำคำร สถำนที่ ในกำรดูแล ท ำควำมสะอำดบริเวณสถำนที่ สิ่งแวดล้อมและเก็บ

รักษำ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงำนให้สะอำด ปลอดภัย รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกติดต่องำนระหว่ำง
หน่วยงำน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

อัตรำว่ำง... 
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 อัตราว่าง  จ ำนวน  3  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลแม่วงก์     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลตำกฟ้ำ     1  อัตรำ  
 -  โรงพยำบำลชุมแสง     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

 1.32  ชื่อต าแหน่ง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
      กลุ่มงาน บริการ 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
              ปฏิบัติงำนด้ำนสนำมที่เก่ียวกับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับกำรควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำต้นไม้ ทั้งดอกไม้และไม้ประดับ เพำะช ำ ขยำยพันธุ์ไม้ ตกแต่ง ดูแล
รักษำสวน สนำมหญ้ำรอบๆ พ้ีนที่ในควำมรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ    
 -  โรงพยำบำลลำดยำว     1  อัตรำ  

 ค่าจ้าง  8,690  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์

ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึง 30 กันยำยน 2568 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำง

อำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ            
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
(8) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ในประกำศสรรหำและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือควำมจ ำเป็นหรือ
เหมำะสมกับภำรกิจของส่วนรำชกำรนั้น (ถ้ำมี) 

 
ส ำหรับ... 
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  ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ไม่รับสมัครสอบและ 
ไม่อำจให้เข้ำสอบได้ ทั้งนี้ ตำมนัยหนังสือกรมสำรบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นและจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม
ตำมกฎ ก.พ. ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2535) มำยื่นด้วย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  - ต าแหน่งแพทย์แผนไทย 
    ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรแพทย์แผน

ไทยหรือสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์
แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสำขำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

  - ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
    ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำพยำบำล

ศำสตร์และได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลชั้นหนึ่ง หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
  - ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
                 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด

ทำงกำยภำพบ ำบัด และได้รับใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะสำขำกำยภำพบ ำบัด หรือใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพกำยภำพบ ำบัดของสภำกำยภำพบ ำบัด        

  - ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ 
    ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ 
กำรแพทย์ ทำงรังสีเทคนิค หรือทำงฟิสิกส์กำรแพทย์ หรือสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ ทำงชีวฟิสิกส์และ
ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสำขำรังสีเทคนิค 
  - ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
    ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเทคนิค
กำรแพทย์ และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำเทคนิคกำรแพทย์ หรือได้รับใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ของสภำเทคนิคกำรแพทย์ 

  - ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
    ได้รับปริญญำตรีหรือวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง

ทำงจิตวิทยำ สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม/อนำมัยชุมชน/อนำมัยสิ่งแวดล้อม  

  - ต าแหน่งนักโภชนาการ 
    ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำเภสัชศำสตร์ 

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ ทำงอำหำรหรือโภชนำกำร สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
หรือสำขำวิชำสังคมศำสตร์และพฤติกรรมศำสตร์ หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งหรือหลำยสำขำวิชำดังกล่ำว 
ในทำงท่ีส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 
 
 

ต ำแหน่ง... 
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  - ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
    ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี 

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งหรือหลำยสำขำวิชำดังกล่ำว 
ในทำงท่ีส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  - ต าแหน่งนักวิชาการพัสุด 
    ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วน

รำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  - ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 
    1. ได้รับประกำศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกำศนียบัตร สำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งทำง

เวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ต่อจำกมัธยมศึกษำตอนปลำยที่ศึกษำวิชำสำมัญหรือ
เทียบเท่ำ หรืออนุปริญญำหลักสูตร 2 ปี ต่อจำกประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ
ทำงเวชกิจฉุกเฉิน 

    2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี ต่อจำกประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
ทำงเวชกิจฉุกเฉิน  

  - ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
    1. ได้รับประกำศนียบัตรทำงทันตกรรม ซี่งมีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ต่อจำก

ประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยที่ศึกษำวิชำสำมัญ หรืออนุปริญญำหลักสูตร 2 ปี ต่อจำกประกำศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ทำงทันตกรรม 

    2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงทันตสำธำรณสุข หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี      
ต่อจำกประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ทำงทันตกรรม 

  - ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน            

ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
    2.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค หรืออนุปริญญำหลักสูตร 2 ปี  ต่อจำก

ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

    3.  ได้ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง  หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี  ต่อจำก
ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  - ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสด ุ
     1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน            

ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
    2.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค หรืออนุปริญญำหลักสูตร 2 ปี  ต่อจำก

ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

    3.  ได้ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง  หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี  ต่อจำก
ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ต ำแหน่ง... 
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  - ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
     1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน            

ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
    2.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค หรืออนุปริญญำหลักสูตร 2 ปี  ต่อจำก

ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

    3.  ได้ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง  หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี  ต่อจำก
ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  - ต าแหน่งนายช่างเทคนิค 
     1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรื อคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน            

ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
    2.  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค หรืออนุปริญญำหลักสูตร 2 ปี  ต่อจำก

ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

    3.  ได้ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง  หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี  ต่อจำก
ประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  - ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 
    1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล หรือ 
    2. ได้รับประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ซึ่งมีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ต่อจำก

มัธยมศึกษำตอนต้นสำยสำมัญ หรือ 
    3. ได้รับประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ซึ่งมีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ต่อจำก

มัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ  
  - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
    1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 
    2. ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน        

ในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
  - ต าแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 
     1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 
    2. ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน         

ในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 
 
 
 

ต ำแหน่ง... 
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  - ต าแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค 
     1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 
    2. ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน         

ในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
  - ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องทดลอง 
     มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และได้รับประกำศนียบัตร

มัธยมศึกษำตอนต้นหรือตอนปลำยสำยสำมัญ 
  - ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องยา 
     มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และได้รับประกำศนียบัตร

มัธยมศึกษำตอนต้นหรือตอนปลำยสำยสำมัญ 
  - ต าแหน่งพนักงานพิมพ ์
     1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนหน้ำที่และเคยผ่ำนงำนด้ำนที่เกี่ยวข้อง

มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
    2. ได้รับประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนต้นหรือมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ หรือ 
    3. ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพทุกสำขำวิชำ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
    4. ทั้งข้อ 1 ถึงข้อ 4 ต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพิมพ์ดีดภำษำไทย ไม่น้อยกว่ำ   

นำทีละ 35 ค ำ หรือพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่ำ นำทีละ 40 ค ำ 
  - ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
     1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน หรือ 
    2. ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้นหรือตอนปลำย หรือได้รับวุฒิประกำศนียบัตร

วิชำชีพ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค หรืออนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ
อย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสม 

    3. ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรขับรถยนต์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และ
มีใบอนุญำตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สำธำรณะ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

  - ต าแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป 
    1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว 

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
    2. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับที่ 1 ด้ำนช่ำงสำขำทั่วไป เช่น ไม้ 

ปูน อิฐ เชื่อม เหล็ก เป็นต้น หรือ 
    3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และได้รับวุฒิประกำศนียบัตร

มัธยมศึกษำตอนต้นหรือมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ 
  - ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
    1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และได้รับวุฒิประกำศนียบัตร

มัธยมศึกษำตอนต้นหรือตอนปลำยสำยสำมัญ หรือ 
    2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้ว 

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 
    3. ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน 
 

ต ำแหน่ง... 
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  - ต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 
    1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ หรือ 
    2. ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้นหรือตอนปลำยสำยสำมัญ  
  - ต าแหน่งพนักงานบริการ 
     1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน หรือ 
    2. ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้นหรือตอนปลำยสำยสำมัญ หรือ 
    3.  ได้ รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ  หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค  หรือ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสำขำวิชำพณิชยกำร 
บริหำรธุรกิจ กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม กำรประชำสัมพันธ์ หรือสำขำใดสำขำหนึ่งหรือหลำยสำขำวิชำ      
ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  - ต าแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
     มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
  - ต าแหน่งพนักงานประจ าตึก 
     มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
  - ต าแหน่งพนักงานเปล 
     มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
  - ต าแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 
     มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
  ตรวจสอบคุณวุฒิ สาขาวิชาต้องตรงตามประกาศรับสมัครเท่านั้น และต้องเป็นวุฒิที่

ส านักงาน ก.พ. รับรอง สามารถตรวจสอบคุณวุฒิได้ที่ https://accreditation.ocsc.go.th/search/curriculum 

  3.  การรับสมัคร 
           3.1 ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มิถุนำยน 2565 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตำมข้ันตอน ดังนี้ 
            (1) เปิดเว็บไซต์ https://nsnmoph.thaijobjob.com  
   (2) เลือกรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป 
และเลือกหัวข้อ “สมัครสอบ”  
       (3) กรอกข้อควำมให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดและอัปโหลด (Upload) 
รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว (ประมำณ 40 - 100 KB) 
เป็นไฟล์ประเภท JPG ระบบจะก ำหนดแบบฟอร์มช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  
ให้อัตโนมัติ *กรณีผู้สมัครไม่ได้อัปโหลด (Upload) รูปถ่ำย จะไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ 
   (4) อัปโหลด (Upload) เอกสำรกำรสมัครเป็นไฟล์ PDF พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง
ในเอกสำรทุกฉบับ ดังนี้ 
       - ใบปริญญำบัตร / ใบประกำศนียบัตร        จ ำนวน  1  ฉบับ 
       - ระเบียนผลกำรเรียน (Transcript)         จ ำนวน  1  ฉบับ 
       - ส ำเนำประจ ำตัวประชำชน         จ ำนวน  1  ฉบับ 
       - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน          จ ำนวน  1  ฉบับ 
       - ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพ (ถ้ำมี)        จ ำนวน  1  ฉบับ 
       - หลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล  ทะเบียนสมรส       จ ำนวน  1  ฉบับ 
         ทะเบียนหย่ำ (ถ้ำมี) 

ส ำเนำ... 
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       - ส ำเนำใบผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร สด.8 หรือ สด.43      จ ำนวน  1  ฉบับ 
                  (ส ำหรับเพศชำย)      
       (5) พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินลงในกระดำษ A4 จ ำนวน 1 แผ่น หรือหำกไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล    
       ในกรณีไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สำมำรถเข้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถ
แก้ไขข้อมูลในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

    3.2 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ  
 (1) ค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 100 บำท 
 (2) ค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 30 บำท 
 (3) ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

      3.3 กำรช ำระเงิน  สำมำรถช ำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้ 
   (1) ช ำระเงินผ่ำนทำงเคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 
        ผู้สมัครสำมำรถน ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน ข้อ 3.1 (4) ไปช ำระเงินเฉพำะที่
เคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 - 11  มิถุนำยน  2565 ภำยในเวลำ    
ท ำกำรของธนำคำร ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในหลักฐำนกำรช ำระเงิน หำกพบว่ำ   
ไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย สำขำที่ช ำระเงิน 
   (2) ช ำระเงินผ่ำนทำงแอปพลิเคชั่น Krungthai Next 
        ผู้สมัครซึ่งมีบัญชีเงินฝำกของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ที่ได้ลงทะเบียน (Register) 
ขอใช้บริกำร Krungthai Next แล้ว สำมำรถเลือกช ำระเงินผ่ำนทำงระบบแอปพลิเคชั่น และปฏิบัติตำมขั้นตอน
ที่ระบบก ำหนดไว้ (ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่ำนั้น) โดยช ำระเงินได้ตั้งแต่วันที่  6 - 11  มิถุนำยน  2565 
ภำยใน เวลำ 20.00 น. และเก็บหลักฐำนกำรช ำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐำนด้วย 
  ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

    3.4 ผู้สมัครที่ช ำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบโดยจะก ำหนดเลข 
ประจ ำตัวสอบตำมล ำดับของกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสำมำรถตรวจสอบและพิมพ์       
ใบสมัครที่มีเลขประจ ำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://nsnmoph.thaijobjob.com ในหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” 
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนำยน 2565 เป็นต้นไป 

 4. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
     4.1 ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต ำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ 
     4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
ภำยในวันที่ปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565 ทั้งนี้  กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร              
ชั้นปริญญำบัตรหรือประกำศนียบัตรของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ ตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ 

 
 
 

4.3... 
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      4.3 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและ
รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดทำงอำญำฐำนแจ้งควำม
เท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137 
      4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง      
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครหรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบทุกกรณี ในกรณี
ผู้สมัครยื่นเอกสำรปลอมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์จะด ำเนินคดีอำญำต่อไป 

5. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ 
    ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน  เวลำ  และ

สถำนที่สอบ ในวันที่  27 มิถุนายน  2565  ทางเว็บไซต์ https://nsnmoph.thaijobjob.com หัวข้อ 
“กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลำ สถำนที่สอบ” หรือเว็บไซต์ https://nsn.moph.go.th   

8. หลักฐานที่ผู้สมัครสอบต้องยื่นในวันที่เข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  

    (1) บัตรประชำชน หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ โดยมีรูปถ่ำยและเลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลัก ปรำกฏชัดเจน 

    (2) ใบสมัคร (พิมพ์ใบสมัครตำมขั้นตอน ข้อ 3.4) ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก    
ไม่สวมแว่นตำด ำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลำยมือชื่อในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน จ ำนวน 1 ฉบับ 

    (3) ส ำเนำปริญญำบัตรและส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) หรือส ำเนำ
ประกำศนียบัตรและส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับ
ต ำแหน่งที่สมัคร โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้อ ำนำจอนุมัติภำยในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 
10 มิถุนำยน  2565 จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
      (4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน         จ ำนวน  1  ฉบับ 
      (5) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน          จ ำนวน  1  ฉบับ 
      (6) ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพ          จ ำนวน  1  ฉบับ 
           (เฉพำะต ำแหน่งที่ก ำหนดตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง) 
      (7) หลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล  ทะเบียนสมรส       จ ำนวน  1  ฉบับ 
           ทะเบียนหย่ำ (ถ้ำมี) 
      (8) ส ำเนำใบผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร สด.8 หรือ สด.43 (ส ำหรับเพศชำย) จ ำนวน  1  ฉบับ 
      (9) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ก ำหนด  จ ำนวน  1  ฉบับ 

         ไม่เกิน 1 เดือน 
    ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ

ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสารด้วย 
 

 
(7) หลักเกณฑ์... 
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  7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
    ผู้สมัครสอบต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง โดย วิธีการสัมภาษณ์ 

 8. เกณฑ์การตัดสิน 
         ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
     การจัดจ้างเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบสัมภาษณ์ได้ ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์สูงที่สุด กรณีการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งโดยการสัมภาษณ์ หากได้รับคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากล าดับที่ในการสมัคร 

  9.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
    ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์  จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร          

ทำงเว็บไซต์ https://nsnmoph.thaijobjob.com หรือ เว็บไซต์ https://nsn.moph.go.th  และจะจัดจ้ำง
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด (ตำมจ ำนวนอัตรำที่แต่ละหน่วยงำนต้องกำรจัดจ้ำง) โดยไม่มีกำรขึ้นบัญชีแต่อย่ำงใด 

  10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
       ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ก ำหนด 

    ประกำศ  ณ  วันที่         พฤษภำคม  พ.ศ.  2565 
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