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แนวทางการดําเนนิการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกจิ  
เพื่อรองรบัสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ตามหนังสือคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ ดวนทีสุ่ด ที่ นร 1012.2/373 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564) 
การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราขการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาด   

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหดําเนินการ ดังนี้  

1. ใหผูรับมอบอํานาจตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่   346 /2565
ลงวันที่  8  กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
เฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้  

1.1 ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อรองรับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1.2 ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของ เชน กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ  
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามความจําเปนโดยไมขัดตอหลักเกณฑ วิธีการสรรหา 
และเลือกสรร 

1.3 ตัดสินปญหาตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับการดําเนินการ และควบคุมดูแลการดําเนินการ 
ใหไดมาตรฐาน มีความยุติธรรม และโปรงใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

1.4 มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการทีเ่กี่ยวของในการดําเนินการเรื่องดังกลาว 
1.5 เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ

เฉพาะกิจใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อจะไดรายงานใหสํานักงาน ก.พ. ทราบตอไป  
สําหรับกรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย สามารถ

ดําเนินการตามขอ 1 เชนเดียวกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได 
2. ใหกรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียด

เกี่ยวกับลักษณะงาน กลุมงาน กลุมงานตามลักษณะงาน ชื่อตําแหนง ความรับผิดชอบของตําแหนง ระยะเวลาการจาง
คาตอบแทนที่จะไดรับ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร และเงื่อนไขการจางอื่น ๆ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
ตองไมเปนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางชั่วคราวรายเดือน รายวัน และจางเหมาบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปนการเพิ่มเติมเจาหนาที่ใหมาปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ลดภาระเจาหนาที่เดิม โดยยกเวนใหอาจระบุหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ไวในประกาศรับสมัครอยางกวาง ๆ เชน วิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ อาจเลือกใช
วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การทดสอบ การปฏิบัติ การพิจารณาแฟม
ผลงาน (Portfolio) ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัคร เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑวิธีการสรรหาให
เหมาะสมกับจํานวนผูสมัคร และอาจนําเทคโนโลยีมาปรับใชตามความจําเปนและเหมาะสมก็ได 

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ
4. ใหคณะกรรมการฯ ตามขอ 1 ดําเนินการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ /สมรรถนะ

(การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การทดสอบ การปฏิบัติ  การพิจารณาแฟมผลงาน (Portfolio)) 
โดยเกณฑการตัดสินตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 

5. ประกาศ...



- 2 - 

5. ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใหกําหนดอายุบัญชี ไมเกินวันที่ 30 กันยายน 2565 
ซึ่งบัญชีดังกลาวกําหนดใหใชสําหรับการจัดจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ  เพื่อรองรับสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทานั้น 

6. ใหกรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูจัดทําหนังสือเรียกผู ผานการเลือกสรร
มารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจาง 

7. การจัดทําสัญญาจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

                7.1 ใหจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยระยะเวลาในสัญญาจางไมเกิน 3 เดือน หากมีภารกิจตอเนื่องสามารถจางตอไดอีกคราวละ 
3 เดือน โดยไมตองสรรหาใหม  และให เสนอคณะทํางานบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอีกครั้ง แตตองไมเกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และไมมีการตอสัญญาจาง 

              7.2 กรณีที่มีตําแหนงวางลงระหวางปและยังไมส้ินสุดระยะเวลาของกรอบอัตรากําลัง    
ใหหนวยงานจางพนักงานราชการเฉพาะกิจรายใหมได แตระยะเวลาที่เหลือตองไมนอยกวา 1 เดือน นับถึง 
วันสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ วันที่  30 กันยายน 2565 แตหาก
สถานการณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (จํานวนผูปวยลดลง) หนวยงานอาจพิจารณาเลิกจางกอนครบกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญาจางได โดยไมตองจายคาตอบแทนกรณีออกจากราชการโดยไมมีความผิด 
ซึ่งหนวยงานตองระบุไวในสัญญาจาง ทั้งนี้ ตองแจงใหพนักงานราชการเฉพาะกิจทราบลวงหนากอนเลิกจาง 
ไมนอยกวา 30 วัน 

 7.3 การลงนามในสัญญาจาง ใหลงนามโดยอธิบดีกรม/นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

8. จัดสงคําสั่งใหพนักงานราชการเฉพาะกิจปฏิบัติงานและเอกสารหลักฐานประกอบการ
จัดทําสัญญาจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ถึงกรม/สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันที่ทําสัญญาจาง และบันทึกการ
จางในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) 

9. แจงผลการดําเนินการตามแบบฟอรมรายงานผลการจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบ ตามระยะเวลาที่กําหนด 

10. ใหกรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนหนวยงานกลางในการควบคุม กํากับ ดูแล
เกี่ยวกับดําเนินการจัดจางพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ ดังกลาว ใหกับหนวยงานที่ไดรับจัดสรรตามกรอบ
อัตรากําลังที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  



เงื่อนไขสําหรบัการจดัสรรและการบรหิารกรอบอตัรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

โดยที่การจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจในกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนกรณีเฉพาะแตกตางจาก
การจางพนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลังปกติ จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑในการจางงานพนักงานราชการ ดังน้ี  

๑. กําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการเฉพาะกิจ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
ถือเปนกรอบอัตรากําลังเฉพาะกิจ ซึ่งจะไมนําไปรวมกับกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการปกติ หรือกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงาน
รูปแบบอื่นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ทั้งนี้ มีเงื่อนไขวา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจาง ณ วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งถือเปน 
วันสิ้นสุดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ใหยุบเลิกกรอบอัตรากําลังดังกลาวทันที  

๒. หากกรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีเหตุผลความจําเปนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
หรือไมสามารถหาบุคคลไดตามตําแหนงที่ไดรับจัดสรร ใหกรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบริหารกรอบอัตรากําลังได
โดยใหเปนดุลพินิจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  

2.1 เกลี่ยกรอบอัตรากําลังไปยังหนวยงานที่มีความจําเปนหรือมีภารกิจเพิ่มขึน้ได โดยไมเกินกวา
จํานวนอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจในภาพรวมที่ไดรับจัดสรร และไมเกินวงเงินงบประมาณในภาพรวมที่ไดรับ
จัดสรรแลว 

2.2 เปลี่ยนแปลงตําแหนงไดตามความจําเปน โดยตําแหนงที่กําหนดใหมตองมีอัตราคาตอบแทน
ของตําแหนงที่ไมเกินกวาวงเงินงบประมาณในภาพรวมที่ไดรับจัดสรร 

2.3 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนในการปฏิบัติงานอาจเปลี่ยนแปลงตําแหนงแพทย 
พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ที่ไดรับจัดสรรจาก คพร. เปนตําแหนงบริการทางการแพทยอื่น 
ไดแก นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย หรือตําแหนงบริการทางการแพทยอื่น ที่อัตราคาตอบแทน
ของตําแหนงไมเกินอัตราคาตอบแทนรายเดือนหรือรายผลัดของตําแหนงที่กําหนด โดยกําหนดใหเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงไดตามความจําเปนของภารกิจ ภายใตกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจของกระทรวง
สาธารณสุข โดยตําแหนงที่กําหนดใหมตองไมสงผลใหกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจในภาพรวมที่
ไดรับการจัดสรรเกินกวาจํานวน ๕,000 อัตรา และไมเกินกวาวงเงินงบประมาณในภาพรวมที่ไดรับจัดสรร 
สําหรับการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจที่ไดรับใหเปนดุลพินิจของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3. กําหนดไมใหเปลี่ยนสถานภาพการจาง พนักงานราชการที่ไดรับการจางตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการเฉพาะกิจ ถือเปนการจางงานเฉพาะคราวเพื่อรองรับการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ดังนั้น พนักงานราชการที่ไดรับการจางตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ไมสามารถเรียกรองหรือ 
ขอปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น (ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่ วคราว 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการตามกรอบปกติหรือกรอบทดแทน) ได  

๔. พนักงานราชการที่ไดรับการจางตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจกําหนดให 
จายคาตอบแทนในอัตราที่กําหนดไวตลอดสัญญาการจางงาน 

๕. กําหนดใหพนักงานราชการเฉพาะกิจที่ ไดรับการจางรายเดือน ไดรับสิทธิประโยชน 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยยกเวนการไดรับสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ  ซึ่งกําหนดไว 
ไมเกิน 120 วัน เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาการจางงานที่กําหนดไวไมเกิน 1 ป 



6. การประเมินผลการปฏิบั ติ งานใหพิ จารณาผลงานและพฤติกรรมการปฏิบั ติ งาน
ของพนักงานราชการเฉพาะกิจตามเวลาที่เห็นสมควร หากไมเหมาะสมหรือไมเปนไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ 
อาจพิจารณาเลิกจางไดทันที ทั้งนี้ ใหหนวยงานระบุเงื่อนไขการเลิกจางไวในสัญญาจาง 

7. คาตอบแทนรายเดือนเหมาจาย
7.1 แพทย กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ ใหไดรับในอัตรา 101,350 บาท/เดือน
7.2 พยาบาลวิชาชีพ กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ ใหไดรับในอัตรา 59,680 บาท/เดือน
7.3  นักวิชาการสาธารณสุข กลุมงานบริหารทั่วไป ใหไดรบัในอัตรา 40,000 บาท/เดือน
7.4  ตําแหนงบริการทางการแพทยอื่น หากมีเหตุผลจําเปนในการปฏิบัติงาน สามารถ

นําตําแหนง ขอ 7.1 – 7.3 มาเปลี่ยนตําแหนงได (ทั้งนี้ตองไมเกินกรอบอัตรากําลังที่ คพร. กําหนดและไมเกิน
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  ไดแก ตําแหนงในกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ เชน นักเทคนิคการแพทย ใหไดรับอัตรา
41,500 บาท/เดือน หรือตําแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป เชน นักวิทยาศาสตรการแพทย ใหไดรับอัตรา
40,000 บาท/เดือน 



(ตัวอยางประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ) 

ประกาศกรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................................ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ดวยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุมครั้งที่ 4 /2564 เมื่อวันที่ 

11 สิงหาคม 2564  ไดอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจใหกระทรวงสาธารณสุข   

เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรม/สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด.....................................ประสงค จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น 
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552 

และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ดวนที่สุด ที่ นร 1012.2/373 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ชื่อตําแหนง กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานบริหารทั่วไป   และรายละเอียด
การจางงาน 

ชื่ อตํ าแหน ง  (แพทย  พ ยาบ าลวิ ช าชี พ  นั ก วิ ช าการสาธารณ สุ ข  นั ก เทคนิ คการแพท ย 
นักวิทยาศาสตรการแพทย นักรังสีการแพทย เภสัชกร) 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ (ตามเอกสารแนบ) 

(1) ……………………………………………………………………………………………… 

(2) ……………………………………………………………………………………………… 

(3) ……………………………………………………………………………………………… 

(4) ……………………………………………………………………………………………… 

(5) ……………………………………………………………………………………………… 
อัตราวาง ………….  อัตรา 
คาตอบแทน  .............  บาท (ตามเอกสารแนบ) 
สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยกเวนเฉพาะสิทธิการลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ 
ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2565 – 15 มิถุนายน 2565 โดยระยะเวลาในสัญญาจาง 

ไมเกิน 3 เดือน หากมีภารกิจตอเนื่องสามารถจางตอไดคราวละ 3 เดือน โดยไมตองสรรหาใหม ทั้งนี้ ตองไมเกิน
วันที่ 30 กันยายน 2565 และไมมีการตอสัญญาจาง 

สถานที่ปฏิบัติงาน  ............................................. 

2. คุณสมบัติ…

สําเนาคูฉบับ 
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2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุ 18 ป ขึ้นไป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่          

ในพรรคการเมือง 
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเปนผูพนโทษ
มาแลวเกินหาป โดยตองยื่นหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กําหนด มาประกอบการ
พิจารณาดวย 

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
 หมายเหตุ   ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง 
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ 
สวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม 
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย 
 สําหรับพระภิ กษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครและไมอาจให เข ารับการเลือกสรรเปน 
พนักงานราชการเฉพาะกิจได  ทั้ งนี้  ตามหนั งสือกรมสารบรรณคณะรั ฐมนตรีฝ ายบริหาร ที่  นว 89/2501  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 4 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564   

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (ตามเอกสารแนบ) 
3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร (ดวยตนเอง/ไปรษณีย/อินเทอรเน็ต) (วิธีการรับสมัคร
ขึ้นอยูกับหนวยงาน) ตั้งแตวันที่  ……………………………………ถึงวันที่  ……………………………………  
 3.2 หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว โดยถายไวไม เกิน 1 ป   
(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน ….. รูป     

(2) สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) ที่แสดงวา
เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ …………………………….. 

 

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง
อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(3) สําเนา… 
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(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(4)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 

(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
 3.3  คาสมัครสอบ 
 ผูสมัครตองชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร  จํานวน .... บาท  
(ตามอัตราที่หนวยงานกําหนด) เมื่อสมัครสอบและชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบแลว จะไมจายคืนใหทุกกรณ ี

3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร  
 (1) ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง และสมัครได เพียงครั้งเดียวเทานั้น  
เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขตําแหนงที่สมัครสอบไมได 
                    (2) ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ
สมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ 
ปดรับสมัครสอบ คือ วันที่……………………………………..ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ  
 (3) การรับสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จ 
ตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  (ในขอนี้ใชเฉพาะกรณีที่รับสมัครทางอิเล็กทรอนิกส 
หากไมไดใชวิธีดังกลาวใหตัดออก) 
 (4) ผู สมั ครจะต องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว า  เป นผู มี คุณสมบั ติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตอง
ครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัคร
นํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ ไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของ
ตําแหนงที่สมัคร กรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มา
ตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ (หากไมเก็บคาธรรมเนียมไมตองระบุ) 

 (5) พนักงานราชการที่ ไดรับการจางตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
หรือตามประกาศรับสมัคร  ถือเปนการจางงานเฉพาะคราวเพ่ือรองรับสถานการณ โรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ดังนั้น ไมสามารถเรียกรองหรือขอปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืน 
(ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการตามกรอบปกติ 
หรือกรอบทดแทน) ได 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

กรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................................. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่  
............................. ณ และทางเว็บไซต  www.…………………………….. 

5. หลักเกณฑ… 
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5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถทักษะ 
และสมรรถนะ อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้ การสอบขอเขียน การสัมภาษณ การทดสอบการปฏิบัติ 
การพิจารณาแฟมผลงาน (Portfolio) ฯลฯ  

6. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร

ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ไมต่ํากวารอยละ 60 โดยเรียงจากคะแนนการประเมินสมรรถนะตามลําดับคะแนนสูงสุด
ลงมา ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูทีส่มัครกอนเปนผูที่ไดลําดับที่สูงกวาโดยพิจารณาจากวันที่รับสมัคร 
และเลขท่ีสมัครเปนสําคัญ 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร

กรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด................................... จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบ ณ …………………………………….. และทางเว็บไซต  www. ………………………..  โดยบัญชี
รายชื่อดังกลาวหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2565 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่   ……………………………………………. 
  (…………………….……………………………) 

        อธิบดีกรม/นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด…………... 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด) 

หมายเหตุ : ตัวอยางประกาศรับสมัครนี้ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคกก.
แตละพ้ืนที่ ทั้งนี้ ตองไมขัดและแยงกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ ฯ แนวทางของสํานักงาน ก.พ. และแนวทางของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



เอกสารแนบทาย 

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

 1. ตําแหนงแพทย 
  กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

1. ปฏิบัติงานตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค และภัย
สุขภาพแกผูปวยโควิด - 19   

2. ปฏิบัติงานวิเคราะห วิจัย และชันสูตรโรค งานวางแผนทางวิชาการแพทย  ในโรงพยาบาล               

และงานบริการทางการแพทยและงานดูแลรักษาผูปวยโควิด – 19 ใน cohort ward และระบบบริการ
โรงพยาบาลสนาม และ hospitel 

3. ดูแลผูปวยในระบบ Home isolation (HI), Community isolation (CI) ตรวจประเมิน               

4. ใหบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิดอื่น ที่ไดรับมอบหมาย  
  อัตราวาง ........... อัตรา 
  คาตอบแทนรายเดือนเหมาจาย 101,350 บาท/เดือน  

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้      
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 

2. ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้      
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

3. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดวา เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือไดรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และไดรับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ  ใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

 

   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
- คาธรรมเนียมการสอบ .............. บาท (ข้ึนอยูกับดุลยพินิจคกก. ของหนวยงาน) 

  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท (กรณีที่สมัครสอบ
โดยใชบริการทางอินเตอรเน็ต หากไมมี ไมตองใส) 
  หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทยนั้น จะใชสําหรับการสมัครสอบพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทานั้น  
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 2. ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 
  กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ตรวจวินิจฉัย ใหการพยาบาล ชวยเหลือ

แพทยกระทําการรักษาโรค วินิจฉัยปญหา การใหบริการรักษาผูปวยโควิด - 19 
2. วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการใหการพยาบาล ในการใหบริการ

รักษาผูปวยโควิด - 19 ใน cohort ward และระบบบริการโรงพยาบาลสนาม และ hospitel  
3. ดูแลผูปวยในระบบ Home isolation (HI), Community isolation (CI) ติดตามเยี่ยม/

ประเมินอาการผูปวย รายงานแพทย จัดยาสงใหผูปวยที่บานและคัดกรองผูปวยสัมผัสเสี่ยงสูง โดย ATK 
4. ใหบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิดอื่น ที่ไดรับมอบหมาย  

 
  อัตราวาง ………………….. อัตรา 
  คาตอบแทนรายเดือนเหมาจาย 59,680 บาท/เดือน 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
      มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
                     1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร
และ ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
                     2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร
และ ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนงึ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ .............. บาท (ข้ึนอยูกับดุลยพินิจคกก. ของหนวยงาน) 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท (กรณีที่สมัครสอบ
โดยใชบริการทางอินเตอรเน็ต หากไมมี ไมตองใส) 
 

 3. ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
  กลุมงาน บริหารทั่วไป 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
1. คัดกรอง สอบสวน สืบสวนโรค ติดตามผูปวย ผูสัมผัส รวมทั้งงานบริการการฉีดวัคซีนหรือ

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคในสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด 19 

                2. ประสานสนบัสนุนการปฏิบัติงานแกหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

           3 . รวบรวม วิ เคราะห  และจัดทํ ารายงานขอมูลพรอมขอเสนอแนะทางวิชาการ 

ดานสาธารณสุข และการบังคับใชกฎหมายในการปฏิบัติงานหรือการแกไขปญหาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนด  

 4. การเฝาระวังโรค สอบสวน ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ เฝาระวังที่ดานควบคุม

โรคติดตอ,สถานพยาบาล,โรงพยาบาลสนาม,ศูนยพักคอย  การเฝาระวังการปวยเปนกลุมกอน (cluster) การ

ออกสอบสวนโรค และคนหาติดดตามผูสัมผัสการเก็บตัวอยางสงตรวจ RTPCR /ATK การจัดการผูปวย ทั้งใน

สถานพยาบาล และการแยกกักท่ีบาน 
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  5. การปฏิบัติงานหรือใหบริการแกประชาชนทั่วไป กลุมเสี่ยง ผูติดเชื้อ และผูปวย โดยการ

ควบคุมโรค การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การเฝาระวัง การสงเสริมฟนฟูสภาพรางกาย
และจิตใจ การปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) ทั้งบุคลากรที่ใหบริการโดยตรง หรือสนับสนุนการใหบริการประสานงานการทํางานทั้งใน

ระบดับหน วยงานและหน วยงาน อ่ืนทั้ งภายในและภายนอก ดูแลพยาบาลผูที่ มารับบริการกอน  
และหลังฉีดวัคซนี 
  อัตราวาง .................................. อัตรา 
  คาตอบแทนรายเดือนเหมาจาย 40,000 บาท/เดือน 
                      

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

        1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

ส าข าวิ ช าวิ ท ย าศ าสตร ป ระยุ ก ต  ส าข าวิ ช าวิ ท ย าศ าสต รก ารแพ ท ย  ส าข าวิ ช า เภ สั ช ศ าสต ร  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและ

พฤติกรรมศาสตร สาขาวิชาการแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรทางวิศวกรรมศาสตรทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร  การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดลอมระบาด หรือทางแพทยแผนจีน  

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลาวขางตน  

        2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย

สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาเภสัชศาสตร  สาขาวิชา

เกษตรศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิ ชาสังคมสงเคราะหศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตร 

และพฤติกรรมศาสตร สาขาวิชาการแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรทางวิศวกรรมศาสตรทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดลอมระบาด หรือทางแพทยแผนจีนหรือ

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลาวขางตน 

       3. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่สป. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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 4. ตําแหนงนักรังสีการแพทย 
  กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

1. ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัย ติดตามประเมินผูปวยโครวิต – 19 ดวยเครื่องมือทางรังสีวิทยา 

บําบัดรักษาโรค  
และฟนฟูสมรรถภาพ ใหการรักษาทางรังสีวิทยา ดวยวิธีการ ตรวจพิเศษ การตรวจ โดย

สนามแมเหล็ก คลื่นความถี่สูง ตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค ใน

โรงพยาบาล          
2. ใหบริการถายภาพรังสีเคลื่อนที่ผูปวยโควิด – 19 Home isolation (HI), Community 

isolation (CI) ผูปวยโควิด- 19 ที่รักษาตัวที่ รพ. ผูปวยวิกฤต/ARI/PUI/ฉุกเฉิน และผูปวยทั่วไป 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิดอื่น ที่ไดรับมอบหมาย  
  อัตราวาง ........... อัตรา 
  คาตอบแทนรายเดือนเหมาจาย 41,500 บาท/เดือน  

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟสิกสการแพทย หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ทางชีวฟสิกส และ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟสิกสการแพทย หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ทางชีวฟสิกส  
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
  3. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่ สป. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 
   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ .............. บาท (ข้ึนอยูกับดุลยพินิจคกก. ของหนวยงาน) 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท (กรณีที่สมัครสอบ
โดยใชบริการทางอินเตอรเน็ต หากไมมี ไมตองใส) 

 5. ตําแหนงเภสัชกร 
  กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑประเภทตางๆ  การจายยาใหแกผูปวยโควิด – 19

ตามคําสั่งแพทยในโรงพยาบาล  
 2. จัดหายา เตรียมยา ผลิตยา และเลือกสรรยา ที่ใชรักษาผูปวยโควิด – 19 
 3. ติดตามผลขางเคียงของยาที่ใชในการรักษาผูปวยโควิด – 19  เชน Favipiravir เปนตน 

และรายงานขอมูลการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Adverse 
Events Following Immunization: AEFI ทั้ ง  cohort ward ในระบบบริการโรงพยาบาลสนามและ 
hospitel รวมถึงการดูแลผูปวยในระบบ Home isolation (HI), Community isolation (CI) 

 4. จัดหาวัคซีนที่ใชรักษาผูปวย ตรวจรับวัคซีน เตรียมขอมูลที่ตองใชในการจัดทําแผน  
การจัดหาวัคซีน  
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 5. วิเคราะหยา ควบคุมและการประกันคุณภาพยาและวัคซีน 
 6. บริบาลผูปวยทางเภสัชกรรมแกผูปวยโรคโควิด - 19 และรวบรวมขอมูลอาการ 

ไมพึงประสงคและผลกระทบจาการใชวัคซีน 
 7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิดอื่น ที่ไดรับมอบหมาย 

  อัตราวาง ………………….. อัตรา 
  คาตอบแทนรายเดือนเหมาจาย 41,500 บาท/เดือน 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
      มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
                     1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร และ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง  หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 
                     2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร และ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง  หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 
   คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

- คาธรรมเนียมการสอบ .............. บาท (ข้ึนอยูกับดุลยพินิจคกก. ของหนวยงาน) 
  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท (กรณีที่สมัครสอบ
โดยใชบริการทางอินเตอรเน็ต หากไมมี ไมตองใส) 
 6. ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 
  กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

  1. งานบริการทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 
  1.1 ตรวจแยกสายพันธุ SAR CoV-2 ดวยวิธี Real Time-PCR, Sequencing และ Next 

Generation Sequencing (NGS) 
  1.2 การเก็บตัวอยางจากมนุษย เพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน การเจาะเลือด การเก็บ

ตัวอยาง Nasopharyngeal swab, การขูดผิวหนัง ปายเนื้อเยื่อ แผล หนอง และเก็บรักษาจัดทําทะเบียน 
  1.3 การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบแบบตรวจหาแอนติบอดี ทางน้ําเหลืองวิทยาของ

เชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) 
  1.4  การตรวจวิ เคราะหหาแอนติบอดีทางน้ํ า เหลืองวิทยาของเชื้ อ  SARS-CoV-2  

(COVID-19) ดวยวิธี ทางซีโรโลยี การตรวจหา Neutralizing antibody วิธี virus culture และวิธี Surrogate NT 
  1.5  การตรวจสารพั นธุก รรมของเชื้ อ ไวรัส  SAR CoV-2 ด วยวิ ธี  Real Time-PCR  

โดยตรวจสอบตัวอยาง, จัดเรียงตัวอยาง, สกัดตัวอยาง, เตรียมน้ํายาตรวจ, ตรวจผล, ประเมิน สรุปผลและออก
รายงานผล 

  1.6 ตรวจวิเคราะหตัวอยางดวยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) พรอมใหคําแนะนําแก
ผูรับบริการ 

  1.7 การเก็บตัวอยางจากมนุษย เพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน การเจาะเลือด การเก็บ
ตัวอยาง Nasopharyngeal swab, การขูดผิวหนัง ปายเนื้อเยื่อ แผล หนอง และเก็บรักษาจัดทําทะเบียน 

  1.8 แบงตัวอยางผูปวยติดเชื้อโรคโควิด-19 จัดเก็บเขาคลังตัวอยาง เพื่อนําไปใชตรวจหาสาย
พันธุ, แยกเชื้อ เพ่ือรองรับการเปดประเทศ 

  1.9 วิเคราะหขอมูลผลการตรวจ แตละพ้ืนที่พรอมเตรียมขอมูลสําหรับเสนอผูบริหาร 
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  2. งานวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย 
  2.1 อธิบายโครงการ และขอความยินยอมอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัยทางคลินิก 
  2.2 เก็บตัวอยางอาสาสมัคร เพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน การเจาะเลือด  

การเก็บตัวอยาง Nasopharyngeal swab หรืออ่ืนๆ ตามที่โครงรางการวิจัยกําหนด 
  2.3 ศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุมกัน โดยตรวจระดับภูมิคุมกันของ SARS-CoV-2 รวมกับการ 

การตรวจทางหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย เชน ตรวจสารชีวเคมีในเลือด ความสมบูรณของ เม็ดเลือด 
ตรวจปสสาวะ ตรวจทางชีวเคมี โลหิตวิทยา หรืออ่ืนๆ ตามที่โครงรางการวิจัยกําหนด  

  2.4 จัดเตรียม ปนแยก serum หรือ plasma รวมถึงสกัดแยก PBMC จากตัวอยางที่ไดจาก 
อาสาสมัคร และจัดทําทะเบียนการเก็บรักษาตัวอยาง 

  2.5 ใหคําปรึกษา แจงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการแก อาสาสมัครที่เขารวม โครงการวิจัย
ทางคลินิก 

  2.6 วิเคราะหขอมูลความสัมพันธระดับภูมิคุมกันของ SARS-CoV-2 จากวิธี CLIA, PRNT 
และการใช Pseudovirus  

  2.7 จัดทําใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ และสรุปผลการตรวจ
วิเคราะหในภาพรวมของอาสาสมัครที่เขารวมการศึกษาวิจัย 
  อัตราวาง .................................. อัตรา 
  คาตอบแทนรายเดือนเหมาจาย 41,500 บาท/เดือน 
                      

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

        1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยของสภาเทคนิคการแพทย 

        2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย 

และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยของสภาเทคนิคการแพทย 

        3. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที ่สป. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 7. ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย 
  กลุมงาน บริหารทั่วไป 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 1. งานบริการทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 
  1.1 การตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ดวยวิธี RT-PCR รองรับนักทองเที่ยวที่เดินทางเขา
ประเทศโดยการตรวจตัวอยางน้ําลายดวยวิธี RT-PCR 
 1 .2  ต รวจแ ย ก ส าย พั น ธุ  SAR CoV-2 ด ว ย วิ ธี  Real Time-PCR, Sequencing แ ล ะ  Next 
Generation Sequencing (NGS) โดยตรวจสอบตัวอยาง, จัดเรียงตัวอยาง, สกัดตัวอยาง, เตรียมน้ํายาตรวจ, 
ตรวจผล และพิมพรายงานผล 

 1.3 ตรวจวิเคราะหตัวอยางดวยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) พรอมใหคําแนะนําแกผูรับบริการ 
 1.4 ชวยวิเคราะหขอมูลผลการตรวจ 
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2. งานวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย 
 2.1 การจัดหา/จัดเตรียม ชุดตัวอยางน้ําเหลืองมาตรฐาน เพ่ือใชในการประเมินเทคโนโลยีผลิตภัณฑ  

ชุดทดสอบแบบตรวจหาแอนติบอดีทางน้ําเหลือง วิทยาของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 2.2 ศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุมกันในผูไดรับวัคซีนโควิด-19 โดยการวิเคราะหชนิดของเซลลเม็ด

เลือดเลือดขาวโดยเทคนิค Flow cytometry 
 2.3 ตรวจวิเคราะหระดับของภูมิคุมกัน ในผูที่ไดรับวัคซีนโควิด-19 และกระตุนภูมิคุมกันดวยวัคซีน

ตางชนิด โดยเทคนิค Enzyme-linked immune absorbent spot (ELISPOT) 
 2 .4  การตรวจวิเคราะหระดับของการแสดงออกของยีน (Gene expression) โดยใช เทคนิค  

Real-time polymerase chain reaction (real-time PCR) 
 2.5 ตรวจการตอบสนองทางภูมิกันในผูที่ไดรับวัคซีนและกระตุนภูมิดวยวัคซีนตางชนิด ที่โดยเทคนิค 

Multiplex fluorescence-based solid phase immunoassay (Luminex assay) เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ก า ร
ตอบสนองทางภูมิคุมกันกอนและหลังการกระตุนภูมิดวยวัคซีนตางชนิด 

2.6 แบงตัวอยางผูปวยติดเชื้อโรคโควิด-19 จัดเก็บเขาคลังตัวอยาง เพ่ือนําไปใชตรวจหาสายพันธุ, 
แยกเชื้อ นําไปใชศึกษาวิจัยดานประโยชนทางการแพทยตอไป 
  อัตราวาง ………………….. อัตรา 
  คาตอบแทนรายเดือนเหมาจาย 40,000 บาท/เดือน 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
      มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
                     1.  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยกตุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชาวิทยาการสิ่ งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรทางชีวภาพ หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชา ดังกลาวขางตน 
     2.  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยกตุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชาวิทยาการสิ่ งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตรทางชีวภาพ หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชา ดังกลาวขางตน 

           3.  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่ สป. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
- คาธรรมเนียมการสอบ .............. บาท (ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคกก. ของหนวยงาน) 

  - คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท (กรณีที่สมัครสอบ
โดยใชบริการทางอินเตอรเน็ต หากไมมี ไมตองใส) 
 
 
 



- 8 - 

1.3 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน 

วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมิน 
     - ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 
100 

 

 
สอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ/       

การทดสอบปฏิบัติ/การพิจารณา
แฟมผลงาน (Portfolio) ฯลฯ 

 
รวม 100  

 
 หมายเหตุ : วิธีการประเมินอาจใชวิธีหนึ่งวิธีใด หรือหลายวิธี ตามความเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนได 
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ แตเกณฑการพิจารณาตองไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะถือวาเปนผูผาน
การเลือกสรรฯ 
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