










ก-๑ 
 

เอกสารแนบท้าย (ก) 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่        มิถุนายน   ๒๕๕๙ 

๑. ชื่อต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  
 กลุ่ม   วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลกระสัง    ๓  อัตรา  

    โรงพยาบาลละหานทราย   ๕  อัตรา    

    โรงพยาบาลโนนดินแดง  ๓  อัตรา  

    โรงพยาบาลนาโพธิ์  ๑  อัตรา 
    โรงพยาบาลสตึก   ๔  อัตรา  

    โรงพยาบาลบ้านกรวด  ๑  อัตรา  

    โรงพยาบาลห้วยราช  ๓  อัตรา  

    โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  ๑  อัตรา  

    สถานีอนามัยบ้านยาง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์    ๑  อัตรา 

    สถานีอนามัยบ้านหนองโพรง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์   ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  ๑๕,๙๖๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพ
และอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบริการ
พยาบาลปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์
กระท าการรักษาโรค ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการ
ประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
และอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
งานการพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ
บ าบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ
พิเศษบางอย่าง เพื่อการวินิจฉัยและบ าบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  

 
 
 
 



ก-๒ 
 

๒. ชื่อต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์  
 กลุ่ม   วิชาชีพเฉพาะ (ก) 
 ประเภท  ทั่วไป  

 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองก่ี   ๑  อัตรา  

    โรงพยาบาลสตึก    ๑  อัตรา  

    โรงพยาบาลคูเมือง   ๑  อัตรา  

 อัตราค่าจ้าง  ๑๓,๔๑๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ  
วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งมาตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก  จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด 
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อน าผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง 
และติดตามโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ 
การก าหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ ายาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิค
การแพทย์ การให้ค าปรึกษาแนะน า และการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก-๓ 
 

๓. ชื่อต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัด 
 กุล่ม   วิชาชีพเฉพาะ (ก)  
 ประเภท   ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองหงส์   ๑  อัตรา  
     โรงพยาบาลล าปลายมาศ   ๒  อัตรา  
     โรงพยาบาลโนนดินแดง   ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  ๑๓,๔๑๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานบ าบัดรักษาผู้ปุวยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบ าบัด  ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ปุวยด้วยโรคเก่ียวกับกล้ามเนื้อ  โรคทางกระดูก  โรคทางข้อ  โรคทางระบบ
ประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ  โดยวิธีกายภาพบ าบัด  โดยการใช้ความร้อน      
แสง  เสียง  ไฟฟูา  หลักกลศาสตร์  การดัด  การดึง  การนวด  การบริหารร่างกาย  ตลอดจนการใช้เครื่องมือ
ทางกายภาพชนิดต่างๆ  เพ่ือฟ้ืนฟู  ปูองกัน  ปรับปรุง  แก้ไขสมรรถภาพของส่วนร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือ
พิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน  ในสาขาวิชากายภาพบ าบัด  ทางกายภาพบ าบัด  และได้รับใบอนุญาตประกอบศิลปะสาขา
กายภาพบ าบัด  หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ของสภากายภาพบ าบัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก-๔ 
 

๔. ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
 กลุ่ม   วิชาชีพเฉพาะ (ค)  
 ประเภท  วิชาการ  
 สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ สสจ.บุรีรัมย์ ๑  อัตรา  
    โรงพยาบาลหนองหงส์     ๑  อัตรา  
    โรงพยาบาลคูเมือง  ๑   อัตรา  
    โรงพยาบาลบ้านกรวด  ๑   อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  ๑๓,๔๑๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  
ก าหนดลักษณะของเครื่อง  จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์  ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ
เกี่ยวกับชุดค าสั่ง  ระบบชุดค าสั่งประยุกต์  การจัดท าคู่มือการใช้ค าสั่งต่างๆ  ก าหนดคุณลักษณะ  ติดตั้งและ
ใช้เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร  การจัดและบริหารสารสนเทศ  รวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกับการกระท าผิดทาง
คอมพิวเตอร์  และธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์  การให้ค าปรึกษาแนะน า  อบรมเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา
หนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก-๕ 
 

๕. ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 กลุ่ม   บริหารทั่วไป  
 ประเภท  ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านกรวด   ๑  อัตรา  
    งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ๑  อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง  ๑๑,๑๘๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  
การงบประมาณการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ  การศึกษา  วิเคราะห์  ติดตาม ประเมินผล  การจ่ายเงิน  
การวิเคราะห์ฐานนะทางการเงินและบัญชี  การวิเคราะห์งบประมาณ  การพัฒนาระบบงานคลัง  ตรวจสอบ
ความถูกต้องและการลงบัญชีประเภทต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาบริหารธุรกิจ             
สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
 
 
๖. ชื่อต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  
 กลุ่ม   บริหารทั่วไป  
 ประเภท  ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานควบคุมโรค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ๑  อัตรา 
    โรงพยาบาลพลับพลาชัย  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  ๑๑,๑๘๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น การศึกษา  วิเคราะห์
เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ  การรายงาน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  การติดต่อนัดหมาย  การจัดงานรับรองและ
งานพิธีต่างๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการจัดประชุม  จดบันทึกการประชุม  และการเรียบเรียงรายงานการ
ประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่นๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  หรือมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน  เช่น  งานสารบรรณ  งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานบริหารงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานบริหาร
อาคารสถานที่  งานเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ   งานสัญญา  งานโครงการหรือ
งานกองทุนต่างๆ เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา  
 
 



ก-๖ 
 

๗. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 กลุ่ม   เทคนิค 
 ประเภท  ทั่วไป  

 สถานที่ปฏิบัติงาน สถานีอนามัยบ้านกระสัง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ๑  อัตรา 
    สถานีอนามัยบ้านบัว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  ๑  อัตรา 

    สถานีอนามัยบ้านยาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑  อัตรา 

    สถานีอนามัยบ้านลุมปฺุก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑ อัตรา 

    สถานีอนามัยบ้านโคกกลาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑  อัตรา 

    สถานีอนามัยบ้านพะไล  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑  อัตรา 

    สถานีอนามัยบ้านหนองเกาะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสตึก ๑  อัตรา 

    สถานีอนามัยบ้านหว้า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยราช  ๑  อัตรา 

    สถานีอนามัยบ้านปะเคียบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคูเมือง ๑ อัตรา  

    โรงพยาบาลห้วยราช  จ านวน  ๑  อัตรา  

 

 อัตราค่าจ้าง  วุฒิ ปวท. (ที่เป็นสายวิชาชีพ) ๙,๖๒๐  บาท  

    วุฒิ ปวส. (ที่เป็นสายวิชาชีพ) ๑๐,๒๙๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล  โภชนาการ  การแพทย์แผนไทย  
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล  โภชนาการ  การแพทย์แผนไทย 
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข  การพยาบาล  โภชนาการ  
การแพทย์แผนไทย  
 
 
 
 
 
 
 



ก-๗ 
 

๘. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  
 กลุ่ม   เทคนิค 
 ประเภท  ทั่วไป  

 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนาโพธิ์ ๑  อัตรา  

    โรงพยาบาลบ้านกรวด ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  วุฒิ ปวท. (ที่เป็นสายวิชาชีพ) ๙,๖๒๐  บาท  

    วุฒิ ปวส. (ที่เป็นสายวิชาชีพ) ๑๐,๒๙๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลท าการฟื้นคืนชีพผู้ปุวยในระยะวิกฤต ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟ้ืนคืนชีพผู้ปุวยในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน  ณ จุดเกิดเหตุ 
ช่วยเหลือภาวะคุกคามต่อชีวิตขั้นพ้ืนฐาน พร้อมตรวจสอบประเมินสิ่งแวดล้อม และสภาผู้บาดเจ็บหรือผู้ปุวย
ฉุกเฉิน ร่วมตัดสินใจและการให้ความช่วยเหลือ โดยการเคลื่อนย้ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งการใช้วิทยุ
สื่อสารประสานงานกับเครือข่าย เพื่อรายงานสถานการณ์ ขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการเตรียม
รับผู้ปุวยเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

๑.  ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน  

๒.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับนี้  
 
๙. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
 กลุ่ม   เทคนิค 
 ประเภท  ทั่วไป  

 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองหงส์  ๑  อัตรา  

    สถานีอนามัยบ้านหัววัว  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑ อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง  วุฒิ ปวท. (ที่เป็นสายวิชาชีพ) ๙,๖๒๐  บาท  

    วุฒิ ปวส. (ที่เป็นสายวิชาชีพ) ๑๐,๒๙๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

   ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข  บริการด้านทันตกรรม  จัดเตรียมและบ ารุงรักษา
เครื่องมือวัสดุ  ให้พร้อมใช้งาน  รวบรวมจัดท ารายงาน  สถิติ  ทางด้านทันตสาธารณสุข และปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข 

 



ก-๘ 
 

๑๐. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
 กลุ่ม   เทคนิค 
 ประเภท  ทั่วไป  

 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านกรวด ๑  อัตรา  

    โรงพยาบาลหนองหงส์ ๑  อัตรา  

    โรงพยาบาลละหานทราย ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  วุฒิ ปวท. (ที่เป็นสายวิชาชีพ) ๙,๖๒๐  บาท  

    วุฒิ ปวส. (ที่เป็นสายวิชาชีพ) ๑๐,๒๙๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม  ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกรท ายาฉีด  ยา
เม็ด  และยาน้ า  การช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์  ท าบัญชี  เวชภัณฑ์  แยกประเภทต่างๆ  ช่วยเก็บและรักษา
เวชภัณฑ์  และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 

 
 

๑๑. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 กลุ่ม   เทคนิค 
 ประเภท  ทั่วไป  

 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลกระสัง  ๑  อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง  วุฒิ ปวท. (ที่เป็นสายวิชาชีพ) ๙,๖๒๐  บาท  

    วุฒิ ปวส. (ที่เป็นสายวิชาชีพ) ๑๐,๒๙๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ
วิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข วิจัยทางห้องปฏิบัติการ ดูแลบ ารุงรักษา เครื่องอุปกรณ์ บันทึก 
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลการชันสูตร หรือวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือทางโลหิต
วิทยา และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ได้รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 



ก-๙ 
 

๑๒. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 กลุ่ม   เทคนิค 
 ประเภท  ทั่วไป  

 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลล าปลายมาศ  ๑  อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง  วุฒิ  ปวท.  ๘,๐๒๐  บาท  

    วุฒิ  ปวส.  ๘,๖๐๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่นการตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี       
ท ารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจ าปี 
ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน       

ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด  เลขานุการ 
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน        

ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด  เลขานุการ 
 

๑๓. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 กลุ่ม   เทคนิค 
 ประเภท  ทั่วไป  

 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลปะค า ๑  อัตรา  

 อัตราค่าจ้าง  วุฒิ  ปวท.  ๘,๐๒๐  บาท  

    วุฒิ  ปวส.  ๘,๖๐๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์  ตรวจสอบ  แก้ไขปัญหา  ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  ติดตาม
ศึกษาติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน             

ในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขาโทรคมนาคม  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 



ก-๑๐ 
 

๑๔. ชื่อต าแหน่ง  นายช่างเทคนิค 
 กลุ่ม    เทคนิค  
 ประเภท  ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านกรวด ๑  อัตรา  
    โรงพยาบาลคูเมือง ๑  อัตรา  
    โรงพยาบาลล าปลายมาศ ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  วุฒิ  ปวท.  ๘,๐๒๐  บาท  

    วุฒิ  ปวส.  ๘,๖๐๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค  ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง  ควบคุม  ดูแลบ ารุงรักษา  ตรวจซ่อม  
ซ่อมสร้าง  ประกอบ  ดัดแปลง  ติดตั้ง  ทดสอบ  ส ารวจ  ออกแบบระบบสาธารณูปโภค  เครื่องจักร  
เครื่องยนต์  เครื่องทุ่นแรง  เครื่องมืออุปกรณ์  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่เก่ียวกับโลหะ  ช่วยค านวณราคารายการและ
ประมาณราคา  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมไฟฟูา   เทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชา
ไฟฟูาก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาโยธา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก-๑๑ 
 

๑๕. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยทันตแพทย์   
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท  ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองหงส์ ๑  อัตรา  
    โรงพยาบาลโนนดินแดง   ๑  อัตรา  
    โรงพยาบาลห้วยราช ๑  อัตรา 
 อัตราเงินค่าจ้าง ๗,๑๑๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ
การรักษาทางด้านทันตกรรม  ให้กับผู้มารับบริการ  รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรคที่เก่ียวกับช่องปาก 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่  และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  โดยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา  
หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี       
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ   

 
 
 
 

๑๖. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพลับพลาชัย  ๑  อัตรา 
    โรงพยาบาลคูเมือง  ๒  อัตรา  
    โรงพยาบาลล าปลายมาศ  ๔  อัตรา  
    โรงพยาบาลบ้านกรวด  ๑  อัตรา  
    สถานีอนามัยบ้านหนองกก  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนางรอง  ๑  อัตรา 
    สถานีอนามัยบ้านโกรกประดู่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าปลายมาศ  ๑  อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๑๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในกรให้บริการแก่ผู้ปุวย  การส่งเสริมสุขภาพ  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  การควบคุม
ปูองกันโรค  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่  และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  หรือ 

 



ก-๑๒ 
 

๑๗. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานช่วยการพยาบาล 
 กลุ่ม    บริการ  
 ประเภท  ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านกรวด   ๒  อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๑๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือแพทย์และ
พยาบาลขั้นพ้ืนฐาน  การส่งเสริมสุขภาพ  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  การควบคุมปูองกันโรค  และงานอื่นๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย  
 คุณสมบัติเฉพะต าแหน่ง 

๑. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่  และ 
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

 
 
 
 
 
๑๘. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโนนดินแดง  ๑  อัตรา  
    โรงพยาบาลสตึก    ๑  อัตรา  
    โรงพยาบาลบ้านกรวด  ๑  อัตรา  
    โรงพยาบาลล าปลายมาศ  ๑  อัตรา  
    โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ๑  อัตรา  
    โรงพยาบาลคูเมือง  ๑  อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๑๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่ง  โดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  บริการต้อนรับ  รับรองแขก
หรือผู้มารับบริการ  ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  งานบริหารจัดการท าความสะอาด  งานบ ารุงรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป  รวมถึง          
งานบริการยานพาหนะ  ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. เพศชาย 
๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

 

 



ก-๑๓ 
 

๑๙. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ 
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านด่าน  ๑  อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๑๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่ง  โดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  บริการต้อนรับ  รับรองแขก
หรือผู้มารับบริการ  ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  งานบริหารจัดการท าความสะอาด  งานบ ารุงรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป  รวมถึง          
งานบริการยานพาหนะ  ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. เพศชาย 
๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน   และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  และ 
๓. ต้องมีใบอนุญาตขับรถ  ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 

๒๐. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโนนดินแดง  ๑  อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๑๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านสนามที่เก่ียวกับ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน  ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาต้นไม้ ทั้งดอกไม้และไม้ประดับ  เพาะช า  ขยายพันธุ์ไม้  ตกแต่ง  
ดูแลรักษาสวน  สนามหญ้ารอบๆพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. เพศชาย 
๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 



ก-๑๔ 
 

๒๑. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานพิมพ์ 
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาโพธิ์  ๑  อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๑๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางด้านจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลโปรแกรมต่างๆหรือพิมพ์ข้อมูล
ลงบัตร  พิมพ์หนังสือ  คัดส าเนา  จัดเก็บ  ค้นหาและติดตามเรื่อง  คัดลอกรายงานต่างๆ  ร่างหนังสือโต้ตอบ  
บันทึก  ย่อเรื่อง  สรุปความเห็น  รวบรวมข้อมูลและสถิติเก่ียวข้อง  ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการใน
งานที่เป็นความรับผิดชอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสานสามัญ  หรือ 
๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เก่ียวข้อง

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 
 
 
 
 
 
 

๒๒. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานเปล 
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลล าปลายมาศ  ๒  อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๑๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานหน้าที่เก่ียวกับการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งหรือเปลนอน  
พร้อมดูแลบ ารุงรักษา  ท าความสะอาดอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 



ก-๑๕ 
 

๒๓. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานธุรการ  
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน สถานีอนามัยบ้านโคกกลาง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑ อัตรา 
    สถานีอนามัยบ้านยาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑ อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  ๗,๑๑๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางด้านงานธุรการและงานสารบรรณและอ่ืนๆที่มิใช่งานวิชาการของหน่วยงาน  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านข้อมูล  ข่าวสาร  งานบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานทั้งหมดของหน่วยงาน  งานหนังสือราชการ  งานติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  
และงานสวัสดิการต่างๆของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. มีความรู้และความช านาญงานในหน้าที่  และเคยปฏิบัติงานด้านนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
หรือ 

๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ในสาขาพณิชยการ  
บริหารธุรกิจ 

 
 
 

๒๔. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี  
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป  
 สถานที่ปฏิบัติงาน สถานีอนามัยบ้านหัววัว  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑ อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  ๗,๑๑๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและ
รายงานต่างๆ  หรืองานตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานใบส าคัญ  ที่เป็นเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่บันทึก
ค่าใช้จ่ายประจ าวัน  เพื่อจัดท าบัญชีเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  วิเคราะห์ข้อมูลรายงานการเงิน
หรือรับจ่ายเงินเขียนใบเสร็จรับเงินค่าบริการต่างๆ  เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลตามประเภท
รายการต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. มีความรู้และความช านาญงานในหน้าที่  และเคยปฏิบัติงานด้านนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
หรือ 

๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ในสาขาพณิชยการ  
บริหารธุรกิจ 

 
 
 



ก-๑๖ 
 

๒๕. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย  
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป 
 สถานที่ปฏิบัติงาน สถานีอนามัยบ้านบุลาว  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑ อัตรา 
    สถานีอนามัยบ้านบัว  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑ อัตรา  
    สถานีอนามัยบ้านแก่นเจริญ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑ อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง  ๗,๑๑๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนตามกลุ่มอายุ  
เช่น  งานอนามัยแม่และเด็ก  งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน  งานอนามัยวัยท างาน  และงานอนามัยวัยสูงอายุ  
รวมทั้งงานรักษาพยาบาลร่วมกับทีมงานทั้งภายในและภายนอกสถานบริการสาธารณสุข  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. มีความรู้และความช านาญงานในหน้าที่  และเคยปฏิบัติงานด้านนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี   
 
 
 
 
 

๒๖. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานซักฟอก  
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป 
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์  ๑ อัตรา  
    โรงพยาบาลคูเมือง   ๑ อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๑๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซัก  อบรีดผ้าและวัสดุที่ใช้แทนผ้า  ด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติหรือมือให้
สะอาด  ปลอดภัยตามหลักมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด  ดูแลบ ารุงรักษาท าความสะอาด  เครื่องมือ  เครื่องใช้  
อุปกรณ์ต่างๆ  ให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. มีความรู้และความช านาญงานในการปฏิบัติหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 



ก-๑๗ 
 

๒๗. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานเก็บเอกสาร  
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป 
 สถานที่ปฏิบัติงาน สถานีอนามัยบ้านหัวถนน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนางรอง ๑ อัตรา 
 อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๑๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  ข้อมูลสถิติต่างๆ  แฟูมทะเบียน  ค าขอ
ต่างๆ  ตลอดจนเอกสารทางวิชาการต่างๆ  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบหรืออ้างอิงของทางราชการ          
โดยควบคุม  ดูแลจัดระบบการจัดเก็บ  ค้นหาตามมาตรฐานและท าลายตามระเบียบส านักยกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. มีความรู้และความช านาญงานในหน้าที่  และเคยปฏิบัติงานด้านนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี   
 
 
 
 
 

๒๘. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานประจ าห้องยา  
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป 
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสตึก  ๑ อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง  ๖,๙๑๐  บาท  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านการจ่ายและบรรจุยา  ซึ่งมีการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดเตรียมและท าความ
สะอาดอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการแบ่งบรรจุยา  จัดยาตามใบสั่งหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๒. มีความรู้และความช านาญงานในหน้าที่  และเคยปฏิบัติงานด้านนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก-๑๘ 
 

๒๙. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสถิติ  
 กลุ่ม   บริการ  
 ประเภท   ทั่วไป 
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลล าปลายมาศ  ๑ อัตรา  
 อัตราค่าจ้าง  วุฒิ  ปวท.  ๘,๐๒๐  บาท  

     วุฒิ  ปวส.  ๘,๖๐๐  บาท  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางการจัดท าสถิติ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ  
การตรวจสอบความแบบนัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลสถิติ  จัดท าทะเบียนแบบ  ช่วยในงานจัดท าแผนที่
เพ่ืองานสถิติ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน       
ในทุกสาขาวิชา 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกัน        
ในทุกสาขาวิชา 

 


